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[ATOS DO PLENÁRIO]

[Outras Decisões - Plenário]
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 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
DECISÃO 02263/2017-1
PROCESSO TC02726/2017-9
Responsável: Fabrício Petri
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1°
BIMESTRE DE 2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ALERTAR – DETERMINAR.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
VOTO
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Relatório Resumido de Execução
Orçamentária- RREO, da Prefeitura Municipal de Anchieta,
referente ao 1º bimestre de 2017, sob a responsabilidade do Senhor Fabrício Petri.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou, a Instrução Técnica Inicial ITI Nº 00386/2017-1, por
meio da qual sugere a Área Técnica a emissão do Parecer de Alerta ao ente em comento, tendo em vista o não cumprimento da
meta fiscal estabelecida para o 1º Bimestre de 2017, conforme disposto no art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).
RREO-LRFWeb-Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º,
incisos I a IV, da LC 101/2000)
Período
Meta (R$)
Realizado
(R$)
META
1º
45.806.751,28 33.658.289,13
BIMESTRAL DE bimestre/2017
ARRECADAÇÃO
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o jurisdicionado
não atingiu a meta bimestral de arrecadação estabelecida para
o 1º Bimestre de 2017, que era de R$ 45.806.751,28 (quarenta

e cinco milhões, oitocentos e seis mil, setecentos e cinquenta e um
reais e vinte e oito centavos), tendo realizado no período o montante de R$ 33.658.289,13 (trinta e três milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e treze centavos).
Tal resultado apresentado demanda desse Tribunal a emissão de
Parecer de Alerta ao gestor, com base no artigo 59, § 1º, incisos I
a IV, da LC 101/2000 - LRF.
DISPOSITIVO
Assim, à luz de todo o exposto, com fulcro no art. 59, § 1º, Inciso I,
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, VOTO:
3.1. Para que seja emitido PARECER DE ALERTA ao senhor Fabrício Petri, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal
de Anchieta, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial
nº 00386/2017-1, cuja cópia deverá ser encaminhada ao interessado.
3.2. Por DETERMINAR que o gestor execute as providências previstas nos art. 9º da Lei Complementar Federal 101/2000 sob pena
de multa prevista no inciso II, do art.135 da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
3.3. Ressalto que o não atendimento desta determinação pode
configurar infração administrativa, e implicará sanção de multa de
30% (trinta por cento) dos vencimentos anuais do agente que lhe
der causa, conforme disposição do art. 5º, inciso III c/c § 1º da Lei
10.028/2000, e inciso IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012, cujas aplicações são de competência deste Tribunal.
3.4. Alerto, ainda, que omitir-se em ato de sua competência pode
caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de
mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores,
conforme disposição contida no art. 4º, inciso VII, do Decreto-Lei
nº 201/1967.
Vitória, 13 de junho de 2017.
Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 02726/20179, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 18ª sessão ordinária, realizada no dia treze de junho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
Emitir parecer de alerta ao senhor Fabrício Petri, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Anchieta, conforme
demonstrado na Instrução Técnica Inicial nº 00386/2017-1, cuja
cópia deverá ser encaminhada ao interessado;
Determinar que o gestor execute as providências previstas nos
art. 9º da Lei Complementar Federal 101/2000 sob pena de multa prevista no inciso II, do art.135 da Lei Complementar Estadual
621/2012;
Ressaltar que o não atendimento desta determinação pode configurar infração administrativa, e implicará sanção de multa de 30%
(trinta por cento) dos vencimentos anuais do agente que lhe der
causa, conforme disposição do art. 5º, inciso III c/c § 1º da Lei
10.028/2000, e inciso IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012, cujas aplicações são de competência deste Tribunal;
Alertar, ainda, que omitir-se em ato de sua competência pode
caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de
mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores,
conforme disposição contida no art. 4º, inciso VII, do Decreto-Lei
nº 201/1967.
Sala das Sessões, 13 de junho de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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DECISÃO TC-03452/2017-1 - PLENÁRIO
Processo:
TC 3140/2017
Classificação:
Pedido de Reexame
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Interessado:
Jaime Santos Oliveira Junior
EMENTA
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC 164/2017 –
CONHECER – CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente recurso de Pedido de Reexame interposto pelo
Sr. Jaime Santos Oliveira Júnior, Prefeito Municipal no exercício de
2011, em face do Acórdão TC 164/2017 proferido nos autos do
Processo TC n° 1501/2012, que acolheu parcialmente as razões de
defesa dos responsáveis, expediu determinações e aplicou multa
de 500 VRTE em razão da manutenção da seguinte irregularidade:
2 – Ausência de designação de servidor para acompanhar e fiscalizar o contrato – Infringência ao Art. 67, caput, da Lei Federal
8.666/93 – Responsabilidade: Jaime Santos Oliveira Júnior.
O Recorrente em suas razões recursais informa que a multa aplicada foi em razão da única irregularidade mantida e que consta nos
autos diversos elementos que apontam que havia acompanhamento por parte da Secretaria de Educação do Município de Ponto Belo,
entre eles as declarações comprobatórias da execução do serviço.
Ao final o recorrente requer, excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente Pedido de Reexame, haja vista que o
recorrente foi condenado ao pagamento de multa no montante de
500 VRTE, e considerando que havendo o pagamento da multa e
posteriormente reforma do acórdão guerreado, poderia causar dificuldades no ressarcimento dos valores pagos.
FUNDAMENTAÇÃO
Ab initio, verifico estarem presentes as condições de admissibilidade, insertas no art. 162 da Lei Complementar 621/2012 (Lei
Orgânica deste Tribunal), bem como os específicos, dispostos nos
arts. 165 e 166, §3º do citado diploma legal c/c 408 do Regimento
Interno desta Corte de Contas.
Verifico ainda, que o recurso é tempestivo, eis que foi interposto
dentro do prazo estabelecido pelo §5º do artigo 408 do Regimento
Interno desta Corte, conforme certifica a Secretaria Geral das Sessões – SGS, por meio do Despacho TC 26478/2017-1.
Feita admissibilidade, passo a análise do pedido de efeito suspensivo.
No caso em tela o Acórdão recorrido condenou o recorrente ao pagamento de multa pecuniária no valor de 500 VRTE (três mil reais),
em virtude da irregularidade descrita no item 1.2 da Instrução Técnica Conclusiva nº 1207/2013, qual seja ausência de designação de
servidor para acompanhar e fiscalizar o contrato.
Após análise inicial das razões do recorrente, verifico que há existência de lesão de difícil reparação patrimonial do recorrente no
tocante a restituição do valor pago referente à multa, em caso de
provimento do recurso.
Ressalto que esta Corte de Contas já decidiu no sentindo de conceder efeito suspensivo ao pedido de reexame, vejamos:
DECISÃO TC-2827/2013 - PROCESSO - TC-3953/2013
(APENSO: TC-4875/2012) -ASSUNTO - PEDIDO DE REEXAME DE DECISÃO - PEDIDO DE REEXAME DA DECISÃO
TC-1515/2013 – INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS - RESPONSÁVEIS: BRAZ MONFERDINI E FABIOLA
KISSTER MUTZ – CONHECER – CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO – NOTIFICAR: PRAZO 30 DIAS.
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, por unanimidade, em
sua 44ª Sessão Ordinária, nos termos da Proposta de Decisão do
Relator, Auditor João Luiz Cotta Lovatti, que integra esta Decisão,
conhecer do presente Reexame de Decisão, interposto pelo Ministério Público de Contas, porquanto presentes os pressupostos recursais, concedendo o efeito suspensivo requerido.
Portanto, vislumbro que no caso em tela é perfeitamente aplicável
o efeito suspensivo ao recurso.
Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
Flávio Freire Farias Chamoun; Sérgio Manoel Nader Borges;
Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas;
João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
1. DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
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Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator.
1.1. Conhecer do presente recurso, com fulcro no artigo 161 da
Lei Complementar 621/2012;
1.2. Atribuir ao Pedido de Reexame efeito suspensivo, na forma
dos artigos 408, §1º do Regimento Interno deste Tribunal c/c 166,
§1º da Lei Complementar nº. 621/2012;
1.3. Dar ciência aos interessados do teor da Decisão;
1.4. Encaminhar para a Secretaria de Controle Externo competente, para análise e manifestação acerca dos argumentos apresentados.
2. Unânime;
3. Data da Sessão: 29/08/2017 – 29ª sessão ordinária plenária;
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO TC-03533/2017-1 - PLENÁRIO
Processo : 8927/2016
Assunto: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2015
Unidade gestora: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
Responsáveis: Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça (01/01/2015 a 16/12/2015)
Desembargador Annibal de Rezende Lima (17/12/2015 a
31/12/2015)
Desembargador Fábio Clem de Oliveira
Dr. Fábio Brasil Nery – Juiz de Direito
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 – CITAÇÃO - RECOMENDAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 – CITAÇÃO - RECOMENDAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO
I - RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de auditoria promovida para averiguar a
regularidade, a legalidade e a repercussão nas despesas de pessoal
dos atos de gestão mais relevantes praticados entre o período de
01/01/2014 até 31/10/2016 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sob a responsabilidade dos Desembargadores Sérgio
Bizzotto Pessoa de Mendonça e Annibal de Rezende Lima.
Na fase de relatório foram identificados como gestores eventuais o
Desembargador Fábio Clem de Oliveira e o juiz de direito Dr. Fábio
Brasil Nery.
Concluídos os procedimentos investigativos e de análise inicial, foi
acostado aos autos, o Relatório de Auditoria nº 0015/2017, atividade sucedida pela inclusão no feito da peça de Instrução Técnica
Inicial 00205/2017, com a qual a unidade técnica propôs a citação
dos gestores aqui relacionados, com base na indicação das irregularidades seguintes:
INCREMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL EM DESACORDO COM
AS ESTIMATIVAS DOS ESTUDOS PREVIAMENTE REALIZADOS.
PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO APÓS A EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DA LRF.
2.3.1 REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS EM 20% SEM ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA.
2.3.2 ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA
PREVISTA EM LEI POR MEIO DE RESOLUÇÃO.
2.3.3 AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DAS PROMOÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.
2.4 NÃO REDUÇÃO DA DESPESA COM COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA E NÃO EXONERAÇÃO DE SERVIDORES NÃO
ESTÁVEIS, MESMO COM A SUPERAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE DESPESAS COM PESSOAL.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO NÃO PREVISTO NA LOMAN PARA MAGISTRADO – FÉRIAS-PRÊMIO.
PARCELAMENTO DE FÉRIAS EM PERÍODO INFERIOR A 30 DIAS
CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA POR OPÇÃO PESSOAL DO
MAGISTRADO
- CONCLUSÃO
Em sua conclusão, a área técnica deste Tribunal aduz que ”a extrapolação dos limites prudencial e legal revelou-se como consequência direta da implementação simultânea do incremento da despesa
com pessoal pela admissão de magistrados e pela alteração da remuneração dos servidores efetivos, iniciadas entre 2014 e início de
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2015”.
Em sua conclusão, a unidade técnica propôs:
4.1 EM SEDE DE PRELIMINAR
A instauração de Incidente de Inconstitucionalidade, como
proposto na seção 2.5, pelos fatos e fundamentos jurídicos ali
expostos, para o afastamento do art. 128, Inciso XIV, da Lei
Complementar Estadual 234/2002, com fundamento no art.
334 c/c § 2º do art. 333 do Regimento Interno TCEES, Resolução
TC 261/2013, bem como no art. 176 da Lei Complementar Estadual
621/2013;
4.2 ENCAMINHAMENTO INICIAL
Considerando o exposto neste Relatório de Auditoria, especialmente os achados narrados em sua seção 2, bem como os princípios da
ampla defesa e contraditório, a equipe técnica propõe ao Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, inicialmente, o seguinte
encaminhamento:
A citação dos responsáveis indicados 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, apresentem, individual ou coletivamente, razões de justificativa, bem como
documentos que entenderem necessários, em razão dos achados
de auditoria apontados:
Responsável
Desembargador
Annibal de Rezende
Lima
Desembargador
Sergio Bizzotto
Pessoa de Mendonça
Desembargador
Fábio Clem de
Oliveira
Dr. Fábio Brasil Nery

Cargo
Presidente - Desde
17/12/2015

Seções
2.3.2; 2.3.3; 2.4;
2.5; 2.6; 2.7

Presidente - Período 2.1; 2.2
de 01/01/2015 a
16/12/2015
Vice-Presidente
2.3.1
no exercício da
presidência
Juiz de Direito
2.5, 2.6
Assessor Especial da
Presidência
Depois disso, os autos foram remetidos a este Gabinete, sendo em
seguida remetidos ao Ministério Público de Contas, para manifestação do parquet acerca da proposta de instauração de Incidente de
Inconstitucional trazida pela área técnica deste Tribunal de Contas.
Em seu parecer de n. 3682/2017, conclui e pugnou nos seguintes
termos:
Posto isso, forçoso reconhecer que a norma disposta no art. 128,
inciso XIV, da LC Estadual n. 234/2002, repetindo benefício disposto no art. 222, inciso III, da LC Federal n. 75/1993, não traz qualquer ofensa à Constituição Federal, razão pela qual o Ministério
Público de Contas oficia pela não instauração do incidente de
inconstitucionalidade.
Assim retornaram os autos a este Gabinete.
É o relatório, passo ao voto.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Em seu encaminhamento de providências ao Relator, a equipe de
auditoria sugeriu inicialmente (item 2.5 do Relatório de Auditoria
n. 15/2015) a instauração de Incidente de Inconstitucionalidade, na forma do art. 176 c/c 177 da Lei Complementar Estadual
621/2013, tendo vista a previsão das férias-prêmio para os magistrados capixabas, o inciso XIV do art. 128 da Lei Complementar Estadual 234/2002, redação dada pela Lei Complementar nº
788/2014, vez que foi constatado o deferimento de licenças-prêmio
aos magistrados, fato verificado na publicação disponibilizada
em 15/09/2016, do Diário da Justiça Eletrônico, Órgão Oficial do
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, na categoria dos Atos
Especiais, ato de gestão que sustenta violar a Constituição Federal
de 1988, que define, no seu art. 93, a competência de Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, para dispor
sobre o Estatuto da Magistratura.
Como reforço aos seus argumentos em prol da inconstitucionalidade da norma, os auditores trouxeram decisões no mesmo sentido
por eles aqui defendido, em processos do STF como MS 23557/DF,
AO 155/RS, AO 1334 AgR/ SC, AO 482/ PR, Agravo de Instrumento
858480/DF, de 20/05/2013, e MS 100110009055 do TJ/ES.
Em ato seguinte, na peça de Instrução Técnica Inicial, a Secretaria
de Controle Externo de Macroavaliação Governamental propôs em
sede de preliminar a instauração de Incidente de Inconstitucionalidade, como proposto na seção 2.5, pelos fatos e fundamentos
jurídicos ali expostos, para o afastamento do art. 128, Inciso XIV,
da Lei Complementar Estadual 234/2002, com fundamento no art.
334 c/c § 2º do art. 333 do Regimento Interno TCEES, Resolução
TC 261/2013, bem como no art. 176 da Lei Complementar Estadual
621/2013.
Sobre essa propositura, o Ministério Público de Contas fez acostar
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aos autos o Parecer n. 3682/2017, da lavra do Procurador-Geral de
Contas Luciano Vieira, com qual sustenta que como a LC Federal
n. 75/1993, nos termos do art. 222, inciso III, concede o direito à
licença-prêmio aos membros do Ministério Público da União, com
aplicação extensiva aos membros do Ministério Público Estadual,
por força do art. 178 da LC Estadual n. 95/1997, tal direito também
deve ser garantido aos magistrados.
Defende o ilustre representante ministerial que corrobora seu entendimento acerca da sobredita simetria, os posicionamentos exarados na ADI 4822, ainda pendente de julgamento, nas quais enfatizam a aplicação automática das garantias institucionais entre as
carreiras do Ministério Público e da Magistratura.
[...] o Ministro Teori Zavascki julgou o pleito improcedente. Reconheceu a Resolução 133/2011 do CNJ como ato normativo primário, de âmbito de competência constitucional do CNJ.
[...]
Salientou que, entretanto, o tema exigiria reflexão em face da alteração trazida pela EC 19/98 no regime remuneratório da magistratura. Considerou que, a partir da mencionada emenda, fora
instituída remuneração por subsídio fixado em parcela única, e que
o art. 65 da Loman seria com ela incompatível. . Pontuou que, não
mais subsistente esse dispositivo, porque contrário à nova ordem
constitucional, seria possível ao CNJ editar resoluções, como fizera
anteriormente, sobre teto remuneratório e subsídios da magistratura. Entendeu que a paridade de regimes entre magistratura e Ministério Público poderia ser deduzida diretamente
da Constituição e, por isso, não haveria vício nas resoluções
impugnadas. No que se refere ao reconhecimento do direito ao
auxílio-alimentação, afirmou que as normas questionadas não teriam natureza constitutiva, mas declarativa. Destacou o caráter indenizatório dessa verba, a qual seria reconhecida à universalidade
dos trabalhadores e atribuída a todos os servidores. Assim, em face
do devido tratamento simétrico, concluiu que o auxílio-alimentação
deveria ser estendido aos integrantes da magistratura. Após o voto
do Ministro Teori Zavascki, o julgamento foi suspenso. ADI 4822/
PE, rel. Min. Marco Aurélio, 2.10.2013. (Informativo n. 722).
O Plenário retomou julgamento de ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a Resolução 133/2011 do Conselho Nacional
de Justiça - CNJ e a Resolução 311/2011 do Tribunal de Justiça do
Estado de Pernambuco. O primeiro ato impugnado, ao disciplinar
a equiparação de vantagens entre a magistratura e o Ministério
Público, considerou devido o pagamento de auxílio-alimentação
aos magistrados. A norma do tribunal local, por sua vez, autorizou o pagamento da mencionada verba aos juízes daquela unidade
da federação — v. Informativo 722. Em voto-vista, o Ministro Luiz
Fux acompanhou a divergência iniciada pelo Ministro Teori Zavascki e julgou improcedente o pedido. Consignou que o mencionado
benefício, pago a todos os trabalhadores, não poderia excluir os
magistrados federais. Destacou que, historicamente, sempre
houvera simetria entre as carreiras do Ministério Público em
relação à magistratura, esta a servir de paradigma. Apontou a
competência normativa do CNJ para regular a matéria. Asseverou
que essa simetria constitucionalmente prevista não poderia
ficar condicionada à edição de lei, sob pena de a força normativa da Constituição vir a depender de atos estatais de
estatura infraconstitucional. Rememorou que a concessão do
auxílio-alimentação não fora reconhecida por ato primário, mas por
ato normativo do CNJ, que gozaria de presunção de legitimidade e
de constitucionalidade. Esclareceu que não se estaria diante de vinculação de remuneração (CF, art. 37, XIII). Frisou que a simetria
entre as carreiras do Ministério Público e da magistratura
teria sido assentada pela Constituição, ao dispor que deveriam receber o mesmo tratamento pelo ordenamento jurídico. Aduziu que as vantagens estabelecidas no art. 65 da
Loman não seriam numerus clausus, caso contrário, as magistradas não teriam direito à licença-maternidade. De igual
forma, os juízes não usufruiriam do adicional de férias e do
13º salário. Lembrou que, para a magistratura federal, o recebimento da vantagem questionada teria fundamento no art. 52 da Lei
5.010/1966 (“Aos Juízes e servidores da Justiça Federal aplicam-se,
no que couber, as disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União”). Sublinhou que a Constituição (artigos 95 e
128, § 5º e I) estabeleceria paridade quase integral entre as
garantias dos magistrados e dos membros do Ministério Público. Salientou que, com a edição da EC 45/2004, o Ministério Público e a magistratura, que já compartilhavam traços
institucionais comuns, teriam sido também equiparados no
que se refere ao regime aplicável às suas carreiras. Por fim,
pontuou que o pagamento de auxílio-alimentação a magistrados
não representaria qualquer imoralidade, ilegalidade ou inconstitu-
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cionalidade. Após o voto do Ministro Luiz Fux, pediu vista o Ministro
Dias Toffoli. ADI 4822/PE, rel. Min. Marco Aurélio, 20.11.2013. (Informativo n. 729).
Entende que “acreditar na taxatividade do comando existente no
art. 69 da LC Federal n. 35/1979 seria como suplantar os ditames
estabelecidos no art. 93 da Lei Magna”.
Neste sentido, leciona Ives Gandra da Silva Martins:
A taxatividade dos comandos apenas existe quando a própria Constituição determina tal taxatividade.
[...] Ora, o art. 93 da Constituição Federal menciona princípios que devem ser seguidos e a LC Federal n. 35/1979 foi
recepcionada, não só com aqueles princípios, mas com outros não mencionados no referido comando maior, que não
conflitem com aqueles lá referidos.
[...] Ora, pela mesma linha de raciocínio, alguns aspectos de que a
LOMAN não cuidou de forma exaustiva, mas que foram tratados por
outras leis referentes aos servidores públicos, podem ser considerados aplicados na medida em que:
não sejam conflitantes com a Constituição;
não sejam conflitantes com a LOMAN.
[...] Ora, no caso concreto, o art. 69 da LOMAN [...] determina que:
“Conceder-se-á licença:
para tratamento de saúde;
por motivo de doença em pessoa da família;
para repouso à gestante;
(vetado)”
Esta matéria não está entre os princípios mínimos e necessários a serem delimitados pela LOMAN em face do artigo
93 da Constituição Federal, sendo, pois, recepcionada, não
por força de disposição impositiva do referido artigo, mas de
disposição não conflitante do artigo 69 da lei complementar.
Ora, o artigo 69, que cuida de matéria não prevista no artigo 93 da
Constituição Federal, mas com ele não se opondo, foi complementado pela lei 8112 de 11/12/90.
Em outras palavras, a Constituição Federal, entre os princípios fundamentais necessários à LOMAN, não cuida das
licenças, embora a LOMAN recepcionada delas cuide parcialmente, por não ser princípio conflitante com o disposto na
Carta Máxima. Ora, a lei ordinária 8112/90 suplementa a lei complementar pretérita que foi pela atual lei suprema recebida.
Em face da convivência intertemporal de dispositivos constitucionais, complementares e ordinári112os não-conflitantes, não há
porque impedir, sob o ponto de vista legal, a utilização das disposições da lei 8112/90 para complementar o artigo 69 da lei anterior à
Constituição Federal, que cuida de matéria sequer objeto dos princípios fundamentais do artigo 93 da Constituição Federal.
Desta forma, por não ser exaustivo o elenco do artigo 69
da LOMAN, sobre cuidar de matéria não prevista, mas não
conflitante com o artigo 93 da Constituição Federal, não há
porque se impedir a utilização da lei 8112/90 (art. 87) como
subsidiária da disciplina legal lá tratada.
Entendo, pois, não ser taxativa a disposição do artigo 69 da
LOMAN, recepcionada pela Constituição Federal de 1988,
cuidando de matéria não prevista entre os principais fundamentos do artigo 93 da lei suprema, podendo, pois, ser tal
disposição complementada, como foi, pelo enunciado no art.
87 da lei 8112/90.
E conclui o parquet de Contas:
Desta forma, não há qualquer óbice ao emprego de norma jurídica
que veio a complementar disposição prevista em lei recepcionada
pela Constituição Federal, em matéria não afeta aos princípios fundamentais elencados no art. 93 da Lei Magna.
Registra-se que apesar do doutrinador acima citado se referir incisivamente ao emprego da Lei Federal n. 8.112/1990 como forma de
complementar a LOMAN, no caso concreto, mutatis mutandis,
emprega-se o art. 222, inciso III, da LC Federal n. 75/1993,
em razão da simetria entre as carreiras do Ministério Público
e da Magistratura.
Posto isso, forçoso reconhecer que a norma disposta no art. 128,
inciso XIV, da LC Estadual n. 234/2002, repetindo benefício disposto no art. 222, inciso III, da LC Federal n. 75/1993, não traz qualquer ofensa à Constituição Federal, razão pela qual o Ministério
Público de Contas oficia pela não instauração do incidente de
inconstitucionalidade.
Nesse primeiro exame do feito, percebo que o Ministério Público
Contas trouxe argumentos que merecem avaliação mais acurada,
que reputo suficientes pelo menos para convencerem este Conselheiro Relator a deixa de acolher nesse instante a proposta de instauração de incidente de inconstitucionalidade da unidade técnica
deste Tribunal de Contas, sem descartar, no entanto, a possibili-
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dade de, após o exercício do contraditório pelo gestor, promover a
verificação de possível vício de constitucionalidade no inciso XIV do
art. 128 da Lei Complementar Estadual 234/2002, redação dada
pela Lei Complementar nº 788/2014.
Quanto a matéria de fundo, que abarca as imputações de irregularidades relacionados no item 2 do Relatório de Auditoria 00015/20172, corroboro a razões de fatos e de direitos trazidas pela equipe de
auditoria como fundamento para a propositura de chamamento dos
agentes públicos para apresentarem os esclarecimentos necessários.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Promover a citação dos agentes públicos relacionados no
quadro adiante, para, no prazo de trinta dias, apresentarem razões
de justificativa relacionadas a imputação de irregularidades nos
itens indicados para cada gestor público, consoante o que consta do
Relatório de Auditoria 00015/2017-2 e da Instrução Técnica Inicial
00205/2017-4 , devendo seguir em anexo ao termo de chamamento, cópia das duas peças técnicas aqui mencionadas.
Responsável
Desembargador
Annibal de Rezende
Lima
Desembargador
Sergio Bizzotto
Pessoa de Mendonça
Desembargador
Fábio Clem de
Oliveira
Dr. Fábio Brasil Nery

Cargo
Presidente - Desde
17/12/2015

Seções
2.3.2; 2.3.3; 2.4;
2.5; 2.6; 2.7

Presidente - Período 2.1; 2.2
de 01/01/2015 a
16/12/2015
Vice-Presidente
2.3.1
no exercício da
presidência
Juiz de Direito
2.5, 2.6
Assessor Especial da
Presidência
2. Por maioria, vencido o conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun que acompanhou a área técnica pela instauração do Incidente de Inconstitucionalidade;
3. Data da Sessão: 05/09/2017 – 30ª sessão ordinária plenária;
4. Especificação do quórum:
4.1 Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente); Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator); Domingos
Augusto Taufner; Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun; Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2 Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas;
João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO TC 03576/2017-8 - PLENÁRIO
NOTIFICAÇÃO – ADOÇÃO DE MEDIDAS – PRAZO 15 DIAS –
ENCAMINHAR MANIFESTAÇÃO TÉCNICA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial originária
de determinação contida no Acordão TC 939/2016 proferida nos
autos do TC 3051/2014, estabelecendo a formação dos autos em
apartado para apurar a quantificação do dano causado ao erário em
razão de despesas com acréscimos de juros e multas decorrentes
do atraso no recolhimento das parcelas do débito junto à Previdência Social em 11/06/2013.
Em Manifestação Técnica nº 280/2017, a Secex/Providências, informa a inviabilidade de quantificar o dano através do Processo TC
3051/2014, assim sugerindo:
2 - Encaminhamentos Propostos:
Considerando a inviabilidade de se quantificar o dano através do
Processo TC 3051/2014, sugere-se ao Conselheiro Relator:
1 – Com base no Inciso III do art. 358 do Regimento Interno, notifique ao atual Prefeito do município de São Mateus, senhor DANIEL SANTANA BARBOSA, dos termos do Acórdão Plenário TC
- 939/2016 e, com base no art. 152 do Regimento Interno, determine ao mesmo que adote medidas administrativas com vistas
à caracterização ou elisão do dano, observados os princípios norteadores dos processos administrativos, nos moldes da Instrução
Normativa TC 032/2014.
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Implica dizer que o atual gestor deve apurar os fatos, identificar o
período de ocorrência e os responsáveis, quantificar o dano e obter
o respectivo ressarcimento tendo em vista que a omissão no dever
legal de recolhimento de contribuições ao INSS, resultou em dano
ao erário, configurado na incidência de juros, correção monetária e
multa sobre os valores não recolhidos bem como aqueles incidentes
sobre os valores constantes do parcelamento de débitos realizado
pela Prefeitura Municipal de São Mateus em 11/06/2013.
Esgotadas as medidas administrativas previstas no artigo 2º da
Instrução Normativa TC - 32/2014 sem a elisão do dano, a autoridade competente deverá providenciar a instauração da tomada de
contas especial, mediante autuação de processo específico, comunicando o fato ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias.
Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas em parecer
nº 3888/2017 da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira anuiu com os termos propostos pela unidade técnica.
Diante do exposto, considerando a inviabilidade de apurar a quantificação do prejuízo ao erário no bojo dos autos TC 3051/2014,
acompanhando o entendimento técnico e ministerial VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte proposta de deliberação
que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DECISÃO
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas
pelo relator, em:
1. NOTIFICAR, com base nos artigos 142, § 1º e 63, III, da Lei
Complementar 621/2012, c/c o artigo 427, § 1º e 152, §1º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas - RITCEES, o senhor DANIEL SANTANA BARBOSA, prefeito municipal de São Mateus, ou
quem suas vezes fizer, para que, no prazo de 90 (noventa) dias:
- Adote medidas administrativas apurando os fatos, identificando
o período de ocorrência e os responsáveis, quantificando o dano e
obtendo o respectivo ressarcimento referente aos acréscimos legais
– juros, correção monetária e multa - sobre os valores não recolhidos de contribuição junto ao INSS, bem como aqueles incidentes
sobre os valores constantes do parcelamento de débitos realizado
pela Prefeitura Municipal de São Mateus em 11/06/2013, com vistas à caracterização ou elisão do dano, observados os princípios
norteadores dos processos administrativos, nos moldes da Instrução Normativa TC 032/2014.
- Esgotadas as medidas administrativas previstas no artigo 2º da
Instrução Normativa TC - 32/2014 sem a elisão do dano, providencie a instauração da tomada de contas especial, mediante autuação
de processo específico, comunicando o fato ao Tribunal, no prazo
de 15 (quinze) dias;
1.2. ENCAMINHAR cópia da Manifestação Técnica nº 280/2017
junto ao Termo de Notificação.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/09/2017.
4. Especificação do quórum:
1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente); Sérgio Manoel Nader Borges (relator); Sebastião Carlos
Ranna de Macedo; Domingos Augusto Taufner; Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas;
João Luiz Cotta Lovatti.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 03591/2017-2
PROCESSO TC-05301/2016-5
Interessado: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
ATO NORMATIVO – PROJETO DE ENUNCIADO DE SÚMULA JURISPRUDÊNCIA – ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.
O EXMO. SENHOR RELATOR RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos sobre procedimento destinado ao processamento e apreciação de Projeto de Enunciado de Súmula
de Jurisprudência, deflagrado a partir de Estudo Técnico de Jurisprudência encaminhado ao Presidente deste Tribunal de Contas
pelo Coordenador do Núcleo de Jurisprudência e Súmula - NJS, conforme dispõe o art. 445, inciso VI do Regimento Interno desta Corte
de Contas.
O texto da proposta de Enunciado apresentado pelo NJS às fls. 3/11
foi o seguinte:
“A representação jurídica deve se dar por intermédio de ad-
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vogados públicos, aprovados em concurso público. Excepcionalmente, e desde que devidamente justificado, é possível a
contratação de serviços jurídicos nas seguintes hipóteses:
I. Demandas altamente especializadas, cuja natureza do
serviço é singular e é exigido profissional de notória especialização;
II. Excesso de demandas, não suportada pela estrutura jurídica existente;
III. Demandas com possível conflito de interesses”
Promovido o sorteio na 28ª sessão ordinária de 09/08/2016, o
feito foi distribuído para a minha relatoria, conforme despacho
31926/2016-1 (fl. 14) da SGS.
No rol dos julgados elencados pelo NJS na proposta de fl. 3/11
são precedentes do Plenário os seguintes Acórdãos: Parecer Consulta TC 011/2013; Parecer Consulta TC 002/2004; Acórdão TC
021/2014; Acórdão TC 020/2014; Acórdão TC 1042/2014 e Acórdão TC 665/2015.
Porém, considerando o disposto no § 1º do art. 446 do Regimento
Interno, são necessárias, pelo menos, cinco decisões da Corte, mediante aprovação de, no mínimo, quatro de seus membros.
Assim, como foram citados quatro Acórdãos e dois Pareceres Consulta no Estudo de fl. 3/11, solicitei ao Núcleo de Jurisprudência e
Súmula – NJS a reanálise no intuito de acrescentar aos precedentes, no mínimo, mais um Acórdão do Plenário no mesmo sentido,
uma vez que apesar do Parecer Consulta se tratar de uma decisão,
não se trata de caso concreto.
Nesse sentido, o NJS elaborou novo Estudo Técnico Subsidiário à
Súmula 0003/2017-1, na forma do documento de fl. 17/25, mantendo-se a proposta acima citada.
É o relatório. Passo ao voto.
II – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
O presente processo administrativo encontra-se neste Gabinete
para verificação dos requisitos de admissibilidade, consoante dispõe o art. 447, § 5º, in verbis:
“Art. 447. [...]
§ 5º O Relator verificará se foram atendidos os requisitos de admissibilidade do projeto de enunciado de súmula ou da proposta
de alteração, revisão, revogação ou restabelecimento de súmula,
previstos no parágrafo anterior, como condição para o seguimento
do feito.
[...]”
Preliminarmente, destaco que as súmulas têm como objetivo sintetizar e simplificar o entendimento da jurisprudência do Tribunal,
tomando-se como base reiteradas deliberações em um mesmo
sentido, na forma do disposto no art. 446, caput do Regimento
Interno:
“Art. 446. A súmula de jurisprudência constituir-se-á de princípios
ou enunciados, resumindo teses, soluções, precedentes e entendimentos adotados reiteradamente pelo Plenário ou pelas Câmaras,
ao deliberar sobre matérias de suas respectivas competências”.
Pois bem.
O NJS apresentou no Estudo Técnico Subsidiário à Súmula
00003/2017-1 os seguintes julgados:
ACÓRDÃO TC-021/2014-PLENÁRIO (Processo TC-4108/2012);
Versam os autos sobre Representação, em que o Ministério Público Especial de Contas sugeriu a citação dos responsáveis para
que se manifestassem sobre a ausência de concurso público para
preenchimento dos cargos de advogados. O relator teve seu voto
acompanhado à unanimidade, tendo sido recomendado aos responsáveis: “2.1 Promover periodicamente estudos técnicos, a fim de
verificar se os contratos terceirizados de assessoria jurídica continuam atendendo ao princípio da economicidade ou se será necessário promover a substituição deste por servidores concursados, na
busca da satisfação do interesse público. 2.2. Que se atente para
o fato de que serviços terceirizados somente devem ser utilizados
nas seguintes situações: 2.2.1. Demandas altamente especializadas; 2.2.2. Excesso de demandas”. Foram computados 06 (seis)
votos para o julgamento.
ACÓRDÃO TC-020/2014-PLENÁRIO (Processo TC-6948/2012);
Tratam os autos de Representação na qual a área técnica, ao analisar os pontos apresentados, suscitou a ausência de concurso público
para a contratação de advogados. O relator foi acompanhado pela
maioria em seu voto, tendo sido expedida a seguinte recomendação
aos responsáveis: “3.1 Promover periodicamente estudos técnicos,
a fim de verificar se os contratos terceirizados de assessoria jurídica
continuam atendendo ao princípio da economicidade ou se será necessário promover a substituição deste por servidores concursados,
na busca da satisfação do interesse público. 3.2. Que se atente para
o fato de que serviços terceirizados somente devem ser utilizados
nas seguintes situações: 3.2.1. Demandas altamente especializa-
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das; 3.2.2. Excesso de demandas; 3.2.3. Demandas com potencial
conflito de interesses”. Foram computados 04 (quatro) votos
nesse sentido e 02 (dois) votos em sentido contrário.
ACÓRDÃO TC-1042/2014-PLENÁRIO (Processo TC-6079/2012);
Tratam os autos de Denúncia em face de procedimento licitatório
cujo objeto era a contratação de serviços técnicos profissionais de
natureza jurídica. O relator foi acompanhado pelo Plenário desta
Corte, à unanimidade, no sentido de considerar improcedente a
denúncia, computando-se 04 (quatro) votos.
ACÓRDÃO TC-665/2015-PLENÁRIO (Processo TC-3048/2010);
Versam os autos sobre Representação em que se apurou: “Terceirização de atividade atribuída a empregado pertencente ao quadro
funcional da CETURB-GV no escopo da TP 02/2010 - contratação
de escritório particular para assessoria jurídica”. O relator dissentiu da manifestação da área técnica e considerou improcedente a
Representação, em virtude das circunstâncias do caso concreto. O
Plenário, por maioria, acompanhou o posicionamento do relator,
tendo sido computados 04 (quatro) votos nesse sentido, e 01
(um) voto em sentido contrário.
ACÓRDÃO TC-711/2014-PLENÁRIO (Processo TC-7110/2008);
Tratam os autos de Denúncia em face do Fundo Municipal de Saúde
de Alegre em que se apurou o seguinte indício de irregularidade:
“Contratação de advogado para exercer funções de competência da
Procuradoria”. O relator votou por afastar a referida irregularidade, considerando a denúncia parcialmente procedente. O Plenário
acompanhou o relator à unanimidade, computando-se 05 (cinco)
votos.
ACÓRDÃO TC-992/2014-1ª CÂMARA (Processo TC-6325/2010);
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal
de Iconha, relativas ao exercício de 2009, em que foi relatado o
seguinte indício de irregularidade: “Contratação de serviços permanentes e essenciais, pertinentes às atribuições de cargos públicos
– ausência de concurso público”. O relator votou por manter a irregularidade quanto à contratação de assessoria jurídica. A Primeira
Câmara deste Tribunal acompanhou o voto do relator à unanimidade, computando-se 03 (três) votos.
A utilização de tal julgado exige a sua ratificação em Plenário por, no mínimo, 4 membros, conforme Art. 446, §2º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
aprovado pela Res. 261/2013.
ACÓRDÃO TC-422/2016-2ª CÂMARA (Processo TC-1020/2008);
Tratam os autos de Denúncia em face da Câmara Municipal de Nova
Venécia, em que se apurou o seguinte indício de irregularidade:
“Ausência de concurso público - Terceirização de serviços rotineiros que podem ser executados por ocupantes de cargos públicos
previstos para o órgão auditado”. O relator votou por manter a
irregularidade, considerando a denúncia parcialmente procedente.
A Segunda Câmara deste Tribunal acompanhou o relator à unanimidade, computando-se 03 (três) votos.
A utilização de tal julgado exige a sua ratificação em Plenário por, no mínimo, 4 membros, conforme Art. 446, §2º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
aprovado pela Res. 261/2013.
Em sua justificativa para propositura do Enunciado, o NJS asseverou que “a contratação de profissional para o exercício de atividade
jurídica deve se dar, em regra, por meio de concurso público, conforme preconizado na Constituição da República, artigo 37, inciso
II”. Esclarece que “o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
deliberou pela possibilidade de contratação de profissional do ramo
do direito em razão de hipóteses excepcionais”.
Mais adiante, relata que em três situações excepcionais admite-se
que seja realizada a contratação de serviços jurídicos, a serem realizados por juristas diversos dos advogados públicos:
As demandas altamente especializadas;
O excesso de demandas;
As demandas com potencial conflito de interesses.
Para tanto, informa que tais hipóteses foram reproduzidas nos seguintes julgados: Acórdão TC-021/2014-Plenário, Acórdão TC
020/2014-Plenário, Acórdão TC-711/2014-Plenário.
Quanto ao julgado Acórdão TC-1042/2014-Plenário, o NJS aduziu que neste caso “a decisão pela viabilidade teve por fundamento
a exigência de conhecimento específico, a intenção da gestora em
promoção de concurso público futuro e a carência de pessoal qualificado na estrutura”.
Nos Acórdãos TC 992/2014 - 1ª Câmara e TC 422/2016 – 2ª
Câmara, o NJS registrou que “o Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo deliberou pela possibilidade de contratação de profissional do ramo do direito em razão de hipóteses excepcionais”.
Por fim, no Acórdão TC 665/2015 - Plenário, o NJS justifica que
o Plenário afastou a irregularidade da contratação de assessoria,
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“considerando a especialidade exigida nos casos de processo vultuosos (sic) e complexos e que o quadro de profissionais permanentes não estava devidamente constituído”.
Nesse contexto, a fim de verificar a sua admissibilidade, passo
abaixo a analisar se o projeto em exame apresenta todas as características necessárias.
O art. 446, § 3º foi devidamente atendido, uma vez que, conforme
se observa das fls. 02/15, a proposta de súmula foi iniciada pelo
Núcleo de Jurisprudência e Súmula, autuado pelo Presidente e distribuído a esta relatoria por sorteio ocorrido no Plenário.
“Art. 446. [...]
§ 3º O Presidente do Tribunal, ao receber o projeto de súmula
ou proposta de alteração, revisão, revogação ou restabelecimento
de súmula, determinará sua autuação e o sorteio de relatoria, no
prazo de quinze dias, dentre os Conselheiro efetivos, excluindo-se
do sorteio o Presidente e aquele que eventualmente apresentar o
projeto ou o enunciado.
[...]”
Mais adiante, o § 4º do art. 446 esclarece como o referido projeto
deve estar instruído, in verbis:
“Art. 446. [...]
§ 4º O projeto de enunciado de súmula e a proposta de alteração,
revisão, revogação ou restabelecimento de súmula deverão, obrigatoriamente, ser instruídos com as justificativas fáticas e jurídicas
bem como indicar expressamente os dispositivos legais pertinentes
e os julgados em que se fundamentam.
[...]”
Desse modo, entendo que o requisito objetivo foi cumprido, conforme disposto acima, contudo, resta avaliar a adequação da
redação ao entendimento consolidado deste Tribunal a respeito do tema.
Na forma do § 1º do art. 446 do Regimento Interno, são necessárias, pelo menos, cinco decisões do Plenário no mesmo sentido,
mediante aprovação, de, no mínimo, quatro de seus membros, em
cada uma, para que se possa constituir súmula de jurisprudência.
No que tange este requisito, apesar de constar cinco decisões do
Plenário e duas decisões da Câmara (que precisariam ser ratificadas
no Plenário), entendo que estas não são semelhantes e, portanto,
não servem de paradigma para fins do disposto na proposta apresentada.
De início, observo que o texto de enunciado proposto objetiva autorizar, excepcionalmente e desde que devidamente justificado, a
contratação de serviços jurídicos nas seguintes hipóteses:
I. Demandas altamente especializadas, cuja natureza do serviço é
singular e é exigido profissional de notória especialização;
II. Excesso de demandas, não suportada pela estrutura jurídica
existente;
III. Demandas com possível conflito de interesses
No entanto, percebe-se que autorizar a contratação de serviços jurídicos somente nestas hipóteses não é o entendimento consolidado
neste Tribunal, pois os precedentes anexados à proposta de elaboração de súmula não tratam em sua totalidade destas hipóteses
acima descritas.
Pode-se verificar nos seguintes julgados desta Corte de Contas
apresentados pelo NJS em que a contratação foi autorizada com
base no caso concreto e não por preencher os três requisitos acimada citados:
ACÓRDÃO TC 1042/2014 - PLENÁRIO
[...]
Inobstante a regra constitucional do concurso público, vislumbro,
na defesa apresentada pela Diretora Presidente do IPASVVE (fls.
221/309), a dificuldade enfrentada na gestão de pessoal daquele
Instituto, sobretudo, em razão ao atendimento às determinações
contidas no Parecer do MPS, de 16/08/2007, resultado da auditoria
fiscal realizada pelo Ministério de Previdência Social – MPES naquela Autarquia, cuja consequência foi a obrigatoriedade de regularização das inconsistências observadas, entre as quais, a regularização
do equilíbrio financeiro e atuarial, a edição de Lei prevendo o retorno para o regime próprio de todos os servidores titulares de cargo
efetivo do Município de Vila Velha.
Neste contexto, verifico que a contratação de assessoria jurídica para atender o IPASVVE, como apropriadamente alegou
a defendente, deve ser tratada de forma diferenciada, pois
além de exigir conhecimento específico, não comportando conhecimento genérico, tem mais uma particularidade, seu objetivo principal se constitui na reorganização de uma Previdência Própria, que
sofreu as mazelas de uma administração inconsequente, desidiosa
por muitos anos.
[...]
Também me parece importante destacar que a reorganiza-
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ção de um Órgão Previdenciário que se mostra sucateado,
demanda atuação estanque, que não se perpetua no tempo, o que corrobora a tese de contratar consultoria jurídica
adequada para a adoção de medidas técnicas corretivas, que
devem ser dispensadas no futuro, em que passarão a serem consideradas como ações rotineiras quando do saneamento do Instituto.
Deste modo, entendo que razões persistem para que o IPASVVE
venha a contratar terreiros para prestar os serviços que a meu ver
são estanques neste período, em que o instituto se mostra
carente se pessoal qualificado, necessitando se estruturar.
[...]
ACÓRDÃO TC 665/215 – PLENÁRIO
[...]
Ocorre que verifico do Anexo I, do edital de tomada de preços
02/2010 (fls. 112/113) que, dentre as atividades objeto da contratação, consta o exame de minutas de editais e de contratos,
assessoramento nas negociações coletivas e dissídios trabalhistas,
atividades que deveriam ser exercidas por advogados do quadro
de pessoal da entidade, e que, de acordo com o edital de concurso
público 01/2009 foram selecionados apenas dois profissionais.
Em sendo assim, considerando que a presente contratação tem
como objeto a execução de serviços rotineiros tendo em vista que não se está com todo o quadro de profissionais permanentes devidamente constituído, divirjo do corpo técnico
deste Tribunal de Contas e afasto a presente irregularidade.
[...]
ACÓRDÃO TC 711/2014 – PLENÁRIO
[...]
Observou-se que a Secretaria de Saúde de Alegre utilizou recursos
do fundo Municipal de Saúde para contratar e pagar os serviços do
Advogado José Soares Domingues, no valor de R$ 4.880,21, para
elaboração de projeto de lei que acabou recusado pelo Conselho
Municipal de Saúde, inclusive pelo dato de estar em desacordo com
a Portaria de Diretrizes e Normas para Atenção Básica.
[...]
Da análise da documentação encaminhada pela defesa (fls.
958/1008), bem como do Relatório de Análise da Prestação de
Contas da Secretaria Municipal de Alegre, referente ao exercício de
2005, acostada às fls. 21/48, observo que o objeto contratado pela
Secretaria de Saúde de Alegre refere-se à prestação de serviços de
elaboração de minuta de projeto de lei e revisão da Lei Municipal
2.6202004 (plano de cargos da Secretaria de Saúde), com proposição de alterações.
Assim, objetivava o município criar um quadro de emprego público
a ser regido pela CLT, para atender as atividades conveniadas na
área da SEMSSA, de forma a não conflitar com os preceitos constitucionais e sustentar com mais tranquilidade os objetivos conveniados, em especial os que se referem ao Programa de Saúde da
Família (PSF), o que demonstra, a meu ver, que se referia a serviço
específico estanque.
[...]
Contudo, ainda que o contratado em tela não possuísse a expertise técnica suficiente para que o município o contratasse
por inexigibilidade de procedimento licitatório, por não se
caracterizar como serviços técnicos de profissionais especializados definidos pelo artigo 13, da Lei 8.666/93, [...]
Ademais, verifico que o valor do contrato em questão foi de R$
4.880,21, remontando a hipótese de dispensa licitatória, art. 24, II
da LLCC, não a hipóteses de inexigibilidade, disposta no art. 25, II
do mesmo diploma legal.
[...]
Nesta linha, constato que os serviços contratados, apesar de não
serem de notória especialização, serviram para atendimento
a uma demanda estanque do Município, que não se perpetuou
no tempo, denotando, deste modo, que as atividades contempladas
no contrato não são de natureza rotineira, contínua, como apontou
a área técnica, de forma que não se mostra em substituição às atividades de serviços efetivos.
[...]
ACÓRDÃO TC 992/2014 – PRIMEIRA CÂMARA (nesse caso, a
contratação foi tida como irregular)
[...]
Também em relação à assessoria jurídica, constato que as atividades realizadas pelo contratado Galante Advogados são rotineiras no
âmbito daquela Administração Pública.
A documentação de fls. 763/1065 traz Relatórios de Execução de
Serviços de Consultoria, em que se predomina a função legislativa,
concernente à análise das propostas legislativas, com revisão da
redação final dos Projetos de Leis, Resoluções e Portarias, assim
como exame dos procedimentos administrativos e licitatórios, com
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emissão de Parecer Jurídico nas diversas áreas de atuação da Câmara, inclusive nos procedimentos licitatórios, além da participação
na instrução da Comissão Parlamentar de Inquérito.
[...]
Sendo assim, no caso concreto, penso que as alegações de defesa não demonstraram com clareza os motivos ensejadores da
contratação, nem mesmo trouxeram elementos que pudessem demonstrar a necessidade da contratação de terceiros para realizar
os serviços jurídicos rotineiros daquele Órgão, como exemplo, a
insuficiência de seu quadro de pessoal, o insucesso de um
concurso público realizado, justificativas que demonstram a
razoabilidade da contratação em questão.
[...]
ACÓRDÃO TC 422/2016 – 2ª CÂMARA (nesse caso, a contratação foi tida como irregular)
[...]
A unidade técnica analisando o contrato de prestação de serviços
de assessoria e consultoria jurídicas, administrativas, contábeis e
financeiras entre outros serviços, firmado entre o Município de Nova
Venécia e a empresa ASSETEL – Assessoria Técnica Ltda, infringiu
o artigo 37, II da CF em razão de que o corpo técnico da Câmara
Municipal já efetuava os serviços contratados não sendo constatada
qualquer especialização na prestação de serviços, sendo os mesmos considerados rotineiros.
[...]
O tema a respeito da contratação de assessoria pelos jurisdicionados foi objeto de vários debates nesta Casa de Contas, sendo que
sempre prevaleceu o entendimento de que é possível a contratação
desde que seja em caráter excepcional, em razão de que, sob o
prisma jurídico-constitucional, não seria possível a terceirização de
serviços quando estes atingem as atividades-fim das entidades administrativas, levando-se em consideração o conteúdo do princípio
constitucional do concurso público (CF, art. 37, II).
No caso concreto, ressaltou a unidade técnica que o objeto do contrato ora analisado, prevê a prestação de serviços corriqueiros da
Administração Pública, como, por exemplo, auditoria; assessoria e
consultoria jurídica, administrativa, contábil e financeira; encerramento de exercícios; balanços, assessoramento e cumprimento dos
limites constitucionais; assessoramento à Comissão Permanente de
Licitação e ao pregoeiro; dentre outros.
Fez ainda registrar a equipe técnica que existiam na Câmara 02
(dois) cargos comissionados de assessoria jurídica e (01) cargo efetivo de técnico em contabilidade e da função gratificada de Diretor
de Departamento de Administração e Finanças da Câmara, cujas
atribuições são as mesmas do objeto contratado.
Diante das constatações, forçoso concluir que os serviços contratados não configuraram de excepcional interesse público
que refere aos casos nos quais a administração necessita
prestar algum tipo de serviço e não dispõe de concurso público em andamento para nomeação de servidor concursado
ou, ainda, diante da complexidade dos serviços , necessária
a contratação de profissionais capacitados para atender a
demanda da Administração.
[...]
Pelo exposto, a maioria dos julgados desta Corte de Contas que
analisa a contratação de serviços jurídicos quando autorizado trata
de peculiaridades observadas em cada caso concreto, não podendo
ser tomada por paradigma para qualquer contratação.
Para ratificar tal posicionamento, no Acórdão TC 020/2014 – Plenário, em seu brilhante voto, o Conselheiro Domingos Augusto Taufner esclarece que se deve analisar o caso concreto quando aduz
que “não estamos defendendo que a terceirização será, via de regra, mais eficiente que a execução direta. Deverá sempre ser
analisado o caso concreto e com muito critério, a fim de auferir sua possibilidade ou não”.
Outrossim, não restam dúvidas da importância do concurso público
no âmbito da Administração a fim de que sejam preenchidos os
cargos constante no plano de cargos e salários do órgão, conforme já defendido por mim no voto-vistas referente ao Processo TC
2254/214 (pendente de julgamento). Entretanto, quando a análise
da contratação chega ao Tribunal para julgamento, como bem asseverou o Conselheiro Domingos Taufner no Acórdão TC 021/2014 –
Plenário, “devemos ter muita cautela ao julgar, posto que podemos
estar, mesmo sem querer, engessando os atos do administrador”.
Assim, apesar do Tribunal ter firmado o entendimento de que naquelas três hipóteses é possível a contratação de serviços jurídicos,
entendo que se deve verificar o caso concreto, pois existem situações em que não se enquadram no rol acima citado, mas, após
detida análise do caso, chega-se à conclusão de que a contratação
foi devidamente justificada.
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O Tribunal de Contas da União – TCU se manifestou quanto à observância na economicidade da terceirização, recomendando “uma
análise de custo/benefício em cada processo de terceirização de
modo a permitir a constatação de viabilidade econômica do procedimento”.
Por essa razão, pedindo escusa para discordar da proposta apresentada pelo NJS, entendo que o Projeto de Enunciado der Súmula
de Jurisprudência não deve prosseguir, uma vez que não retrata o
entendimento sólido deste Tribunal de Contas a respeito do assunto, não apresentando todas as características necessárias para que
seja aprovado, não restando justificada a conveniência e oportunidade para o seu prosseguimento.
Pelo exposto, na forma do art. 446, § 5º, verifico que não foram
atendidos os requisitos de admissibilidade do projeto de enunciado
de súmula, razão pela qual voto pelo não seguimento do feito.
Não obstante, na forma do § 6º do art. 445 do Regimento Interno, a
não admissibilidade da presente proposta não impede a apresentação de novo projeto ou proposta que trate da mesma matéria desde
que sanada a deficiência.
III – CONCLUSÃO:
Pelo exposto, em sede de juízo prévio de admissibilidade, VOTO
pelo NÃO seguimento do presente procedimento, eis que não estão
presentes as condições exigidas nos § 1º do art. 446 do Regimento
Interno.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos processuais necessários, encaminhando o processo ao NJS para ciência.
Em, 26 de junho de 2017.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
VOTO VISTA
Senhores Conselheiros
Senhor Procurador do Ministério Público de Contas
Solicitei VISTA nestes autos, a fim de realizar uma análise mais
dedicada do caso, e externar meu entendimento sobre a questão
posta em julgamento, oportunidade que submeto à apreciação do
Colegiado.
Tratam os autos pronunciamento destinado ao processamento e
apreciação de Projeto de Enunciado e Súmula e Jurisprudência, deflagrado a partir de Estudo Técnico de Jurisprudência a mim encaminhado pelo Coordenador do Núcleo de Jurisprudência e Súmula
– NJS, de acordo com o artigo 445, VI do Regimento Interno desta
Corte de Contas.
O texto da proposta de Enunciado apresentado pelo NJS às fls. 3/11
foi o seguinte:
“A representação jurídica deve se dar por intermédio de advogados públicos, aprovados em concurso público. Excepcionalmente,
e desde que devidamente justificado, é possível a contratação de
serviços jurídicos nas seguintes hipóteses:
I. Demandas altamente especializadas, cuja natureza do serviço é
singular e é exigido profissional de notória especialização;
II. Excesso de demandas, não suportada pela estrutura jurídica
existente;
III. Demandas com possível conflito de interesses”
No rol dos julgados elencados pelo NJS na proposta de fl. 3/11
são precedentes do Plenário os seguintes Acórdãos: Parecer Consulta TC 011/2013; Parecer Consulta TC 002/2004; Acórdão TC
021/2014; Acórdão TC 020/2014; Acórdão TC 1042/2014 e Acórdão TC 665/2015.
O Relator, Conselheiro Rodrigo Chamoun, entendeu porem, que o §
1º do art. 446 do Regimento Interno, elenca a necessidade de pelo
menos cinco decisões da Corte, mediante aprovação de, no mínimo,
quatro de seus membros, solicitando reanálise no intuito de acrescentar aos precedentes, no mínimo, mais um Acórdão do Plenário
no mesmo sentido, uma vez que apesar do Parecer Consulta se
tratar de uma decisão, não se trata de caso concreto.
Assim, o NJS elaborou novo Estudo Técnico Subsidiário à Súmula
0003/2017-1, na forma do documento de fl. 17/25 em atendimento
ao o entendimento do Relator.
Em ato continuo o Conselheiro Relator manifestou-se da seguinte
forma:
Desse modo, entendo que o requisito objetivo foi cumprido, conforme disposto acima, contudo, resta avaliar a adequação da redação
ao entendimento consolidado deste Tribunal a respeito do tema.
Porém entende o Relator que não é entendimento consolidado neste Tribunal, autorizar a contratação dos serviços jurídicos somente
nas hipóteses elencadas no enunciado em estudo, quais sejam: 1)
As demandas altamente especializadas; 2) O excesso de demandas; 3) As demandas com potencial conflito de interesses. Ademais, salientou que, alguns julgados apresentados pelo Núcleo de
Jurisprudência e Súmula autorizam a contratação de assessoria ju-
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rídica baseados em caso concreto e não apenas por preencherem
os três requisitos citados.
Diz o Relator:
Assim, apesar do Tribunal ter firmado o entendimento de que naquelas três hipóteses é possível a contratação de serviços jurídicos,
entendo que se deve verificar o caso concreto, pois existem situações em que não se enquadram no rol acima citado, mas, após
detida análise do caso, chega-se à conclusão de que a contratação
foi devidamente justificada.
Por essa razão, pedindo escusa para discordar da proposta apresentada pelo NJS, entendo que o Projeto de Enunciado der Súmula
de Jurisprudência não deve prosseguir, uma vez que não retrata o
entendimento sólido deste Tribunal de Contas a respeito do assunto, não apresentando todas as características necessárias para que
seja aprovado, não restando justificada a conveniência e oportunidade para o seu prosseguimento.
Pelo exposto, na forma do art. 446, § 5º, verifico que não foram
atendidos os requisitos de admissibilidade do projeto de enunciado
de súmula, razão pela qual voto pelo não seguimento do feito.
Não obstante, na forma do § 6º do art. 445 do Regimento Interno, a
não admissibilidade da presente proposta não impede a apresentação de novo projeto ou proposta que trate da mesma matéria desde
que sanada a deficiência.
É o relatório.
Discordo, em parte, do posicionamento do Relator e passo a apresentar minhas razões.
Inicialmente foi apresentado pelo NJS um Projeto de Enunciado de
forma a Consolidar o entendimento desta Corte acerca da contratação de assessoria jurídica de forma excepcional e apresenta três
hipóteses cabíveis para tal, quais sejam:
I. Demandas altamente especializadas, cuja natureza do serviço é
singular e é exigido profissional de notória especialização;
II. Excesso de demandas, não suportada pela estrutura jurídica
existente;
III. Demandas com possível conflito de interesses.
Os requisitos formais suscitados pelo Relator foram supridos pela
área técnica conforme o disposto no art. 446, § 5º do Regimento
Interno deste Tribunal.
Por sua vez o Relator manifesta-se pelo não prosseguimento do
Projeto de Enunciado de Súmula e Jurisprudência pois entende que
não retrata o entendimento sólido deste Tribunal a respeito do assunto, uma vez que para a contratação de assessoria jurídica deva
ser observado cada caso concreto.
Entendo que o Projeto está apto prosseguimento. O rol das hipóteses cabíveis quando da contratação excepcional de serviços jurídicos apresentado pelo Núcleo de Jurisprudência e Súmula é meramente exemplificativo, podendo, tais serviços serem contratados
por algum outro motivo excepcional que não se encontre elencado
nos itens apresentados pelo Núcleo de Jurisprudência e Súmula.
Além disso, ao meu ver, o Relator não apresentou julgados desta
Corte de Contas onde se autorizou a contratação de serviços jurídicos fora das hipóteses apresentadas pelo NJS. Analisaremos os
julgados apresentados pelo Relator que considera casos não abordados pelos itens apresentados pela área técnica:
1 – Acórdão TC 1042/2014 – Plenário:
Neste contexto, verifico que a contratação de assessoria jurídica para atender o IPASVVE, como apropriadamente alegou
a defendente, deve ser tratada de forma diferenciada, pois
além de exigir conhecimento específico, não comportando conhecimento genérico, tem mais uma particularidade, seu objetivo principal se constitui na reorganização de uma Previdência Própria, que
sofreu as mazelas de uma administração inconsequente, desidiosa
por muitos anos.
[...]
Também me parece importante destacar que a reorganização de um Órgão Previdenciário que se mostra sucateado,
demanda atuação estanque, que não se perpetua no tempo, o que corrobora a tese de contratar consultoria jurídica
adequada para a adoção de medidas técnicas corretivas, que
devem ser dispensadas no futuro, em que passarão a serem consideradas como ações rotineiras quando do saneamento do Instituto.
Deste modo, entendo que razões persistem para que o IPASVVE
venha a contratar terreiros para prestar os serviços que a meu ver
são estanques neste período, em que o instituto se mostra
carente se pessoal qualificado, necessitando se estruturar.
Neste Acórdão eu destacaria a seguinte parte:
além de exigir conhecimento específico, não comportando conhecimento genérico, tem mais uma particularidade, seu objetivo principal se constitui na reorganização de uma Previdência Própria
Esmerando-me na arte da hermenêutica, entendo que o fato des-
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crito no Acórdão apresentado enquadra-se na hipótese de “demandas altamente especializadas, cuja natureza do serviço é singular e
é exigido profissional de notória especialização”.
Acórdão TC 665/2015 – Plenário:
[...]
Ocorre que verifico do Anexo I, do edital de tomada de preços
02/2010 (fls. 112/113) que, dentre as atividades objeto da contratação, consta o exame de minutas de editais e de contratos,
assessoramento nas negociações coletivas e dissídios trabalhistas,
atividades que deveriam ser exercidas por advogados do quadro
de pessoal da entidade, e que, de acordo com o edital de concurso
público 01/2009 foram selecionados apenas dois profissionais.
Em sendo assim, considerando que a presente contratação tem
como objeto a execução de serviços rotineiros tendo em vista que não se está com todo o quadro de profissionais permanentes devidamente constituído, divirjo do corpo técnico
deste Tribunal de Contas e afasto a presente irregularidade.
[...]
Entendo que a decisão deste Acórdão baseia-se no item relativo ao
excesso de demanda.
Acórdão TC 711/2014 – Plenário
[...]
Observou-se que a Secretaria de Saúde de Alegre utilizou recursos
do fundo Municipal de Saúde para contratar e pagar os serviços do
Advogado José Soares Domingues, no valor de R$ 4.880,21, para
elaboração de projeto de lei que acabou recusado pelo Conselho
Municipal de Saúde, inclusive pelo dato de estar em desacordo com
a Portaria de Diretrizes e Normas para Atenção Básica.
[...]
Da análise da documentação encaminhada pela defesa (fls.
958/1008), bem como do Relatório de Análise da Prestação de
Contas da Secretaria Municipal de Alegre, referente ao exercício de
2005, acostada às fls. 21/48, observo que o objeto contratado pela
Secretaria de Saúde de Alegre refere-se à prestação de serviços de
elaboração de minuta de projeto de lei e revisão da Lei Municipal
2.6202004 (plano de cargos da Secretaria de Saúde), com proposição de alterações.
Assim, objetivava o município criar um quadro de emprego público
a ser regido pela CLT, para atender as atividades conveniadas na
área da SEMSSA, de forma a não conflitar com os preceitos constitucionais e sustentar com mais tranquilidade os objetivos conveniados, em especial os que se referem ao Programa de Saúde da
Família (PSF), o que demonstra, a meu ver, que se referia a serviço
específico estanque.
[...]
Contudo, ainda que o contratado em tela não possuísse a expertise técnica suficiente para que o município o contratasse
por inexigibilidade de procedimento licitatório, por não se
caracterizar como serviços técnicos de profissionais especializados definidos pelo artigo 13, da Lei 8.666/93, [...]
Ademais, verifico que o valor do contrato em questão foi de R$
4.880,21, remontando a hipótese de dispensa licitatória, art. 24, II
da LLCC, não a hipóteses de inexigibilidade, disposta no art. 25, II
do mesmo diploma legal.
[...]
Nesta linha, constato que os serviços contratados, apesar de não
serem de notória especialização, serviram para atendimento
a uma demanda estanque do Município, que não se perpetuou
no tempo, denotando, deste modo, que as atividades contempladas
no contrato não são de natureza rotineira, contínua, como apontou
a área técnica, de forma que não se mostra em substituição às atividades de serviços efetivos.
Novamente, entendo que a decisão deste Acórdão baseia-se no
item relativo ao excesso de demanda.
Acórdão TC 992/2014 – Primeira Câmara
[...]
Sendo assim, no caso concreto, penso que as alegações de defesa não demonstraram com clareza os motivos ensejadores da
contratação, nem mesmo trouxeram elementos que pudessem demonstrar a necessidade da contratação de terceiros para realizar
os serviços jurídicos rotineiros daquele Órgão, como exemplo, a
insuficiência de seu quadro de pessoal, o insucesso de um
concurso público realizado, justificativas que demonstram a
razoabilidade da contratação em questão.
Mais uma vez a decisão deste Acórdão possa ser enquadrada no
item relativo ao excesso de demanda.
Acórdão TC 422/2016 – Segunda Câmara (nesse caso, a contratação foi tida como irregular)
Diante das constatações, forçoso concluir que os serviços contratados não configuraram de excepcional interesse público que refere
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aos casos nos quais a administração necessita prestar algum tipo
de serviço e não dispõe de concurso público em andamento para
nomeação de servidor concursado ou, ainda, diante da complexidade dos serviços , necessária a contratação de profissionais capacitados para atender a demanda da Administração.
[...]
O Acórdão transcrito baseou-se nos itens apresentados pela área
técnica para considerar a contratação irregular.
Assim, diante da ausência de decisões deste Tribunal que se manifestam de forma divergente da Proposta de Enunciado ora em exame, entendo que o Projeto apresentado deva prosseguir, com a observação de que o rol de hipóteses aptas a ensejar a contratação de
serviços jurídicos ora apresentado não é taxativo, podendo surgir
outras demandas que necessitem ser analisadas no caso concreto.
Sendo assim, divergindo do entendimento do Relator, VOTO pelo
seguimento do Projeto de Enunciado de Súmula e Jurisprudência
deflagrado a partir de Estudo Técnico de Jurisprudência encaminhado ao Presidente deste Tribunal de Contas pelo Coordenador do
Núcleo de Jurisprudência e Súmula - NJS, conforme dispõe o art.
445, inciso VI do Regimento Interno desta Corte de Contas, que
deverá ter a seguinte redação:
A representação jurídica deve se dar por intermédio de advogados públicos, aprovados em concurso público. Excepcionalmente,
e desde que devidamente justificado, é possível a contratação de
serviços jurídicos nas seguintes hipóteses, além de outras que porventura não estejam elencadas neste rol:
I. Demandas altamente especializadas, cuja natureza do serviço é
singular e é exigido profissional de notória especialização;
II. Excesso de demandas, não suportada pela estrutura jurídica
existente;
III. Demandas com possível conflito de interesses
É como voto.
Vitória - ES, 11 de julho de 2017.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-05301/20165, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sua 31ª sessão realizada, no dia doze de setembro dois
mil e dezessete, por maioria, nos termos do voto vista do conselheiro presidente Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, encampado pelo
relator em sessão:
Seguir o Projeto de Enunciado de Súmula e Jurisprudência
deflagrado a partir de Estudo Técnico de Jurisprudência encaminhado ao Presidente deste Tribunal de Contas pelo Coordenador do
Núcleo de Jurisprudência e Súmula - NJS, conforme dispõe o art.
445, inciso VI do Regimento Interno desta Corte de Contas, que
deverá ter a seguinte redação:
A representação jurídica deve se dar por intermédio de advogados públicos, aprovados em concurso público. Excepcionalmente,
e desde que devidamente justificado, é possível a contratação de
serviços jurídicos nas seguintes hipóteses, além de outras que porventura não estejam elencadas neste rol:
I. Demandas altamente especializadas, cuja natureza do serviço é
singular e é exigido profissional de notória especialização;
II. Excesso de demandas, não suportada pela estrutura jurídica
existente;
III. Demandas com possível conflito de interesses
Vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que
acompanhou o entendimento originário do relator pela não admissibilidade do incidente.
Sala das Sessões, 12 de setembro de 2017.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO TC-03592/2017-7 - PLENÁRIO
PROCESSO TC: 7915/2010
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
KENNEDY
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO
EXERCÍCIOS: 2009
RESPONSÁVEIS: A.Z. TRATORES E TERRAPLENAGENS LTDA
ME - EMPRESA CONTRATADA
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS - SECRETÁRIO DE SERVIÇO
PÚBLICO
CONSTÂNCIO BORGES BRANDÃO - PARECERISTA JURÍDICO
CONSTRUSERV – EMPRESA CONTRATADA
EDINO LUIZ RAINHA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
ESTRATÉGIA CONSULTORIA LTDA - EMPRESA CONTRATADA
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FERNANDO EMÍLIO FONTANA – PREGOEIRO
GERÔNIMO FERNANDO DE MELO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
FINANÇAS
H.A.F. RIBEIRO – EMPRESA CONTRATADA
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS, DE CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM
INDÚSTRIAS REUNIDAS BOM JESUS LTDA – EMPRESA CONTRATADA
JORDÃO CONSTRUÇÕES LTDA – EMPRESA CONTRATADA
JOVANE CABRAL COSTA – PREGOEIRO
MARCOS OROZIMBO DA SILVA JORDÃO – SECRETÁRIO DE
SERVIÇO PÚBLICO
MARIA ANDRESSA FONSECA DA SILVA - PRESIDENTE DA CPL
PK NET PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET LTDA - EMPRESA
CONTRATADA
REGINALDO DOS SANTOS QUINTA – PREFEITO MUNICIPAL
ROSÂNGELA TRAVAGLIA TEIXEIRA – SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE SAÚDE
RUY CANDIDO ATHAYDE – FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE KENNEDY
ADVOGADOS:
LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO, ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA, CRISTIANO
SILVERIO RABELO, ANDERSON DE SOUZA LIMA NOVAIS JUNIOR,
PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO FREITAS, FERNANDO COUTO GARCIA, FLÁVIO DE MENDONÇA CAMPOS, JOEL NUNES DE MENEZES
JUNIOR, MILENA COSTA, LAURIANE REAL CEREZA, VALBER CRUZ
CEREZA,GREGORIO RIBEIRO DA SILVA, ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
AUDITORIA ORDINÁRIA – EXERCÍCIO 2009 – PREFEITURA
DE PRESIDENTE KENNEDY – REJEITAR PARCIALMENTE RAZÕES DE JUSTIFICATIVA – RESSARCIMENTO - FASE PRÉVIA .
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
1 – RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Auditoria Ordinária realizada em
atendimento ao Plano de Auditoria nº 289/2010, na Prefeitura de
Presidente Kennedy, abrangendo atos de gestão praticados no exercício de 2009, descrita no Relatório de Auditoria RA-O 135/2011
(fls. 5/76 – vol. I).
Devidamente citados nos termos da Decisão Preliminar TC
318/2012, complementada pela Decisão Preliminar TC 460/2012
vieram os defendentes aos autos conforme quadro abaixo:
Responsável
A.Z. Tratores e
Terraplenagens
Ltda ME
Antonio Carlos dos
Santos
Constâncio Borges
Brandão
CONSTRUSERV
Edino Luiz Rainha
Estratégia
Consultoria Ltda
Fernando Emílio
Fontana
Geronimo
Fernando de Melo
H.A.F. Ribeiro
Hospital Infantil
Francisco de Assis
Indústrias
Reunidas Bom
Jesus Ltda
Jordão
Construções Ltda
Jovane Cabral
Costa
Marcos Orozimbo
da Silva Jordão
(citado como
sendo Marcos
Oliveira da Silva
Jordão)
Maria Andressa
Fonseca da Silva

Termo de Citação/ Justificativas (fls.)
Edital Citação
678/2012
Não apresentada
679/2012

Não apresentada

680/2012
681/2012
682/2012
683/2012

1793/1801 (vol.
VIII)
Não apresentada
Não apresentada
2542/2544 (vol. XI)

684/2012

Não apresentada

685/2012

Não apresentada

686/2012
687/2012

Não apresentada
1503/1507 (vol. VI)

688/2012

2537/2540 e
2662/2692 (vol. XI)

689/2012

2552/2554 (vol. XI)

690/2012

Não apresentada

691/2012

1485/1494 (vol. VI)

692/2012

1803/1809 (vol.
VIII)
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PK Net Provedor
693/2012
1510/1512 (vol. VI)
de Acesso à
Internet Ltda
Reginaldo dos
694/2012
1812/1971 (vol.
Santos Quinta
VIII)
Rosângela
695/2012
2002/2020 (vol. IX)
Travaglia Teixeira
Ruy Candido
696/2012
2701/2722 (vol. XI)
Athayde
Tendo em vista o não atendimento aos Termos de Citação, por meio
da Decisão TC-5916/2012 e Decisão TC-1029/2013 foi decretada
a revelia dos responsáveis: Antônio Carlos dos Santos, Fernando
Emílio Fontana, Gerônimo Fernando de Melo, Jovane Cabral Costa, Edino Luiz Rainha, bem como das empresas Construserv Manutenção e Serviços Ltda, A.Z. Tratores e Terraplanagens Ltda. ME e
H.A.F. Ribeiro.
O Núcleo de Engenharia e Obras, atual SecexEngenharia, se manifestou por meio da Instrução de Engenharia Conclusiva IEC
24/2014 sobre os fatos.
As justificativas e as informações apresentadas também foram analisadas pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas –
NEC, advindo a Instrução Técnica Conclusiva - ITC 1237/2017-6,
da qual destaco a conclusão:
4.1. Levando em consideração as análises aqui procedidas, as
razões expostas na Instrução de Engenharia Conclusiva – IEC
24/2014, do antigo NEO (atual SecexEngenharia) e as motivações
adotadas nestes autos, que versam sobre a Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, referente ao
exercício de 2009, sugere-se a manutenção das seguintes irregularidades descritas na Instrução Técnica Inicial ITI 315/2012:
4.1.1 AUSÊNCIA DE ANÁLISE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
(Item 1.1 da ITI 315/2012)
Base Legal: Parágrafo Único do artigo 70 da Constituição Federal
c/c art. 84 da Lei 4.320/64 e Inciso I do § 2º do art. 116, da Lei nº
8.666/93.
Responsável:
a) Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal – ordenador de despesas
4.1.2 INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZADORA E AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Item 1.2 da ITI 315/2012)
Base Legal: Parágrafo Único do artigo 70 da Constituição Federal
c/c art. 84 da Lei 4.320/64; Inciso I do § 2º do art. 116, da Lei nº
8.666/93 e Cláusula Terceira, item 3.1.3 do Convênio Fundo Municipal de Saúde nº 001/2009.
4.1.2.1 Processo nº 2751/2009 (item 1.2.1 da ITI 315/2012)
Responsáveis:
a) Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, que assina
o convênio
b) Rosângela Travaglia Teixeira – Secretária Municipal de Saúde que assina o convênio juntamente com o Prefeito.
4.1.2.2 Processo nº 1677/2009 (item 1.2.2 da ITI 315/2012)
Responsáveis:
a) Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, que assina
o convênio
b) Rosângela Travaglia Teixeira – Secretária Municipal de Saúde que assina o convênio juntamente com o Prefeito.
4.1.3 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES E ESSENCIAIS ATRIBUÍVEIS ÀS COMPETÊNCIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS, INOBSERVANDO O REGRAMENTO CONSTITUCIONAL DE CONCURSO PÚBLICO (relativo ao item 1.3 da
ITI 315/2012)
Base Legal: Inciso II do art. 37 da Constituição Federal.
Responsável:
a) Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal – ordenador de despesas que assina o contrato.
4.1.4 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NÃO CONTABILIZADA COMO DESPESAS DE PESSOAL (relativo ao Item 1.4 da ITI
315/2012)
Base Legal: Art. 18, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 c/c com
o Plano de Contas contido no Anexo I da Resolução TC-174/2002.
Responsável:
a) Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal – ordenador de despesas que assina o contrato.
4.1.5 AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO OBJETO LICITADO (relativo ao item 1.5 da ITI 315/2012)
Base Legal: Art. 55, inciso I, da Lei 8.666/93
4.1.5.1 Processo nº 1.136/09, de 10/02/09 (relativo ao item
1.5.1 da ITI 315/2012).
Responsável:
a) Maria Andressa Fonseca da Silva – Presidente da CPL, que
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assina o edital do convite.
4.1.5.2 Processo nº 3406/2009 (relativo ao item 1.5.2 da ITI
315/2012)
Responsável:
a) Fernando Emílio Fontana – Pregoeiro, que assina o edital do
certame.
4.1.6 PAGAMENTO SEM A REGULAR LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (relativo ao item 1.6 da ITI 315/2012)
Base Legal: Art. 62 c/c art. 63, da Lei 4.320/64
4.1.6.1 Processo nº 1.136/09 (relativo ao item 1.6.1 da ITI
315/2012).
Responsáveis:
a) Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, que ordena
a despesa;
b) Empresa contratada – Estratégia Consultoria Ltda., responsável solidária pelo dano ao erário.
Ressarcimento: R$ 79.200,00 (equivalentes a 41.100,1557 VRTE)
4.1.6.2 Processo nº 4.139/09 (relativo ao item 1.6.6 da ITI
315/2012).
Responsáveis:
a) Edino Luiz Rainha – Secretário Municipal de Obras, que assina
as planilhas de horas trabalhadas e atesta a realização dos serviços;
b) Empresa contratada – Construserv – Manutenção e Serviços
Ltda, responsável solidária pelo dano ao erário.
Ressarcimento: R$ 16.610,40 (equivalentes a 8.619,8236 VRTE)
4.1.7 AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL (relativo ao item 1.7 da ITI
315/2012)
Base Legal: Art. 67, caput, da Lei 8.666/93
Responsável:
a) Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal – ordenador de despesas que assina os contratos.
4.1.8 CLÁUSULA EDITALÍCIA COM FIXAÇÃO DE PREÇO MÍNIMO (relativo ao item 1.8 da ITI 315/2012)
Base Legal: art. 40, inc. X da Lei 8666/93 c/c art. 9º da Lei nº
10.520/2002.
Responsável:
a) Jovane Cabral Costa – Pregoeiro que assina o edital.
4.1.9 EXIGÊNCIA DE CUNHO RESTRITIVO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2009 (relativo ao item 1.9.2 da ITI 315/2012)
Base Legal: 3.12 do contrato 207/2009.
Responsável:
a) Jovane Cabral Costa – Pregoeiro que assina o edital.
4.1.10 CONTRATAÇÕES DE ASSESSORIA/CONSULTORIA SEM
INTERESSE PÚBLICO (relativo ao item 1.10 da ITI 315/2012)
Base Legal: Infringência à Supremacia do Interesse Público.
Responsável:
a) Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, que assina
os contratos e ordena a despesa.
4.1.11 AUSÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO (relativo ao
item 1.11 da ITI 315/2012)
Base Legal: art. 2º da Lei 8.666/93
Responsável:
a) Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, que assina
os contratos e ordena a despesa.
4.1.12 LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO COM CERTIDÕES NEGATIVAS VENCIDAS (relativo ao item 1.14 da ITI 315/2012)
Base Legal: Cláusula 5ª, item 5.5., do Contrato nº 066/2009 e Inciso IV (regularidade fiscal) do Art. 27 c/c art. 29 da Lei 8.666/93.
Responsável:
a) Gerônimo Fernando de Melo – Secretário Municipal de Finanças, que atesta a regularidade do processo para pagamento.
4.1.13 AUSÊNCIA DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
(relativo ao Item 2.3 da ITI 315/2012)
Base Legal: art. 55, inc. II da Lei 8.666/93
Responsável:
a) Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, por não
apresentar o regime de execução do contrato.
4.1.14 FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ITENS
DO CONTRATO (relativo ao Item 2.4 da ITI 315/2012)
Responsáveis:
a) Indústrias Reunidas Bom Jesus Ltda – Empresa contratada,
por receber pagamento sem a devida comprovação da execução
contratual;
b) Ruy Candido Athayde – Fiscal PMPK, por assinar medição sem
a devida comprovação da execução contratual.
Ressarcimento: R$ 20.323,50 (equivalentes a 10.546,7047
VRTE). Ressalta-se que a empresa contratada responde solidariamente pelo dano no valor de R$ 18.827,16.
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4.1.15 AUSÊNCIA DOS TERMOS DE RECEBIMENTO DA OBRA
(relativo ao Item 2.5 da ITI 315/2012)
Base Legal: art. 73, incs. I e II da Lei 8.666/93.
Responsável:
a) Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, por não
realizar o recebimento provisório e definitivo da obra.
4.1.16 CLÁUSULA EDITALÍCIA RESTRITIVA DA COMPETITIVIDADE (Item 2.6.3 da ITI 315/2012)
Base Legal: artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e ao
artigo 3º, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
Responsáveis:
a) Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, por homologar licitação com restrição ao caráter competitivo.
b) Constâncio Borges Brandão – Parecerista Jurídico, por aprovar edital com restrição ao caráter competitivo na licitação.
4.1.17 AUSÊNCIA DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
(Item 2.6.4 da ITI 315/2012)
Base Legal: artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e ao
artigo 3º, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
Responsável:
a) Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, por não
apresentar o regime de execução do contrato.
4.2. Tendo em vista a existência de DANO, presentificado nos
itens 3.6.1, 3.6.6 e 3.19 desta instrução técnica conclusiva, no valor de R$ 116.133,90 (equivalente a 60.266,68840
VRTE), sugere-se, preliminarmente, a conversão dos autos em tomada de contas especial, na forma do artigo 57, inciso IV da Lei
Complementar 621/2012, e 329, §8º do RITCEES, ressaltando que
os responsáveis já foram devidamente citados de todos os termos
contidos na ITI 315/2012, sendo alertados, inclusive, acerca da
possibilidade de ressarcimento.
4.3. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES),
conclui-se opinando por:
4.3.1 Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo senhor Constâncio Borges Brandão para figurar como
responsável pela irregularidade 2.2 da ITI 315/2012, conforme descrito no item 2 desta instrução, remanescendo, contudo,
sua legitimidade quanto à irregularidade descrita no item
2.6.3 da ITI 315/2012.
4.3.2 Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas do Sr. Reginaldo dos Santos Quinta – ex-Prefeito Municipal de Presidente Kennedy, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 4.1.1, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.7, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.13, 4.1.15, 4.1.16 e 4.1.17 e pelo
cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário
disposto no item 4.1.6.1, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, condenando-o
ao ressarcimento no valor de R$ 79,200,00, equivalentes a
41.100,1557 VRTE, solidariamente com:
Responsável
Valor (R$)
VRTE
solidário
a) Estratégia
79.200,00
41.100,1557
Consultoria Ltda
4.3.3. Rejeitar as razões de justificativa da Sra. Rosângela
Travaglia Teixeira, em virtude da prática de ato ilegal presentificado nos itens 4.1.2.1 e 4.1.2.2;
4.3.4. Rejeitar as razões de justificativa da Sra. Maria Andressa Fonseca da Silva, em virtude da prática de ato ilegal presentificado no item 4.1.5.1;
4.3.5. Reconhecer o cometimento da prática de ato ilegal por
parte do Sr. Fernando Emílio Fontana (revel), presentificado
no item 4.1.5.2;
4.3.6. Julgar irregulares as contas do Sr. Edino Luiz Rainha
(revel) pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário, disposto no item 4.1.6.2, com amparo no artigo 84,
inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$ 16.610,40, equivalentes
a 8.619,8236 VRTE, solidariamente com:
Responsável
Valor (R$)
VRTE
solidário
a) Construserv
16.610,40
8.619,8236
– Manutenção e
Serviços Ltda
4.3.7. Reconhecer o cometimento da prática de ato ilegal por
parte Sr. Jovane Cabral Costa (revel), presentificado nos itens
4.1.8 e 4.1.9;
4.3.8. Reconhecer o cometimento da prática de ato ilegal por
parte do Sr. Gerônimo Fernando de Melo (revel), presentificado no item 4.1.12;
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4.3.9. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas do Sr. Ruy Cândido Athayde pelo cometimento de
infração que causou dano injustificado ao erário, disposto no item
4.1.14, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012, condenando-o ao ressarcimento no valor
de R$ 20.323,50, equivalentes a 10.546,7047 VRTE. Ressalta-se que, do total apurado, a empresa Indústrias Reunidas Bom
Jesus Ltda. responde em solidariedade pelo valor de R$ 18.827,16
(equivalente a 9.770,1920 VRTE), conforme demonstrado no item
3.19 desta instrução.
Responsável
Valor (R$)
VRTE
solidário
a) Indústrias
18.827,16
9.770,1920
Reunidas Bom Jesus
Ltda
4.3.10. Rejeitar as razões de justificativa do Sr. Constâncio
Borges Brandão, em virtude da prática de ato ilegal presentificado
no item 4.1.16;
4.3.11. Acolher as razões de justificativas apresentadas
pelo Hospital Infantil Francisco de Assis, afastando-se sua
responsabilidade pela irregularidade discriminada no item
3.2.2 desta instrução técnica conclusiva.
4.3.12. Acolher as alegações de defesa e razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis legais, afastando-se as irregularidades discriminadas nos itens 3.6.2, 3.6.3,
3.6.4, 3.6.5, 3.6.7, 3.9, 3.13, 3.14, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23,
3.26 e 3.27 desta instrução técnica conclusiva.
4.4 Sugere-se a aplicação de multa individual aos senhores
Reginaldo dos Santos Quinta, Rosângela Travaglia Teixeira,
Maria Andressa Fonseca da Silva, Fernando Emílio Fontana,
Edino Luiz Rainha, Jovane Cabral Costa, Gerônimo Fernando
de Melo, Ruy Candido Athayde, Constâncio Borges Brandão
e às empresas Estratégia Consultoria Ltda; Construserv – Manutenção e Serviços Ltda; e Indústrias Reunidas Bom Jesus
Ltda., com amparo nos artigos 134 e 135, II da LC 621/2012.
4.5. Cumpre ainda alertar que há pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL
em favor do Sr. Reginaldo dos Santos Quinta, à fl. 1442, do Sr.
Constâncio Borges Brandão, à fl. 2524, do Sr. Marcos Orozimbo da Silva Jordão, à fl. 1492 e da empresa P.K. Net Provedor de
Acesso à Internet, à fl. 1512.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do parecer PMPC 2877/2017-9, destaca, preliminarmente, a proximidade do
vencimento do prazo de consumação da prescrição da pretensão
punitiva; a revelia de determinados responsáveis, importando em
confissão ficta dos fatos imputados; a ilegitimidade passiva do gestor e, no mérito, acompanha os apontamentos técnicos, reforçando
algumas argumentações, com a seguinte conclusão:
1 – pela conversão do feito em tomada de contas especial,
nos termos do arts. 57, inciso IV, e 115 da LC n. 621/12, julgando-a
IRREGULAR, com fulcro no art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e
“, do indigitado texto legal;
2 – sejam Reginaldo dos Santos Quinta e Estratégia Consultoria Ltda. condenados, em solidariedade, a ressarcir ao erário
municipal a importância de R$ 79.200,00 (setenta e nove mil,
duzentos reais), equivalentes a 41.100,1557 VRTE, sem prejuízo
de aplicar-lhes multa proporcional ao dano, nos termos dos arts.
87, inciso V, e 134 da LC n. 621/2012 c/c art. 386 do RITCEES, em
decorrência do prejuízo descrito no item 1.6.1 da ITI 315/2012;
3 – sejam Edino Luiz rainha e Construserv – Manutenção e
Serviços Ltda. condenados, em solidariedade, a ressarcir ao erário municipal a importância de R$ 16.610,40 (dezesseis mil,
seiscentos e dez reais e quarenta centavos), equivalentes a
8.619,8236 VRTE, sem prejuízo de aplicar-lhes multa proporcional ao dano, nos termos dos arts. 87, inciso V, e 134 da LC n.
621/2012 c/c art. 386 do RITCEES, em decorrência do prejuízo descrito no item 1.6.6 da ITI 315/2012;
4 – sejam Ruy Cândido Athayde e Indústrias Reunidas Bom
Jesus Ltda. condenados, em solidariedade, a ressarcir ao erário
municipal a importância de R$ 18.827,16 (dezoito mil, oitocentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos), equivalentes a
9.770,1920 VRTE, sem prejuízo de aplicar-lhe multa proporcional
ao dano nos termos dos arts. 87, inciso V, e 134 da LC n. 621/2012
c/c art. 386 do RITCEES, em decorrência do prejuízo descrito no
item 2.4 da ITI 315/2012;
5 – seja Ruy Cândido Athayde condenado, a ressarcir ao erário
municipal a importância de R$ 1.496,34 (Um mil, quatrocentos
e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), equivalentes a 776.5127 VRTE, sem prejuízo de aplicar-lhe multa proporcional ao dano nos termos dos arts. 87, inciso V, e 134 da LC
n. 621/2012 c/c art. 386 do RITCEES, em decorrência do prejuízo
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descrito no item 2.4 da ITI 315/2012;
6 – com espeque no art. 135, I, II e III, da LC n. 621/2012 c/c 389,
I, II e III, do RITCEES, seja cominada multa pecuniária a Reginaldo dos Santos Quinta em razão da prática das irregularidades
descritas nos itens 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6.1,
1.7, 1.10, 1.11, 2.3, 2.5, 2.6.3 e 2.6.4; a Rosângela Travaglia
Teixeira - itens 1.2, 1.2.1 e 1.2.2; a Maria Andressa Fonseca da
Silva - itens 1.5 e 1.5.1; a Fernando Emílio Fontana itens 1.5 e
1.5.2; a Edino Luiz Rainha - itens 1.6 e 1.6.6; a Jovane Cabral
Costa - itens 1.8 e 1.9.2; a Gerônimo Fernando de Melo - item
1.14; a Ruy Candido Athayde - item 2.4, a Constâncio Borges
Brandão - item 2.6.3; e às empresas Estratégia Consultoria Ltda
- itens 1.6 e 1.6.1; Construserv – manutenção e Serviços Ltda itens 1.6 e 1.6.6; e Indústrias reunidas Bom Jesus Ltda - item
2.4, todos da ITI 315/2012;
7 – seja infligida, com reserva de plenário, em razão da gravidade
das infrações praticadas, com fulcro no art. 139 da LC n. 621/12,
a Ruy Cândido Athayde, Edino Luiz Rainha e Reginaldo dos
Santos Quinta a pena de inabilitação para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança pelo prazo de cinco anos;
8 – sejam julgados regulares os atos de Antônio Carlos dos Santos, Marcos Orozimbo da Silva Jordão, Hospital Infantil Francisco de
Assis de Cachoeiro de Itapemirim e das empresas A.Z Tratores e
Terraplenagens Ltda. ME, H.A.F Ribeiro e PK Net Provedor de Acesso à Internet Ltda.
Desta feita, devidamente instruídos, os autos então foram remetidos ao Gabinete deste Relator para apreciação e julgamento.
É o relatório. Passo à análise.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
2.1 – DA PRESCRIÇÃO:
O Ministério Público Especial de Contas, no PMPC 2877/2017-9,
destaca o seguinte, quanto à prescrição administrativa:
No caso vertente, observa-se que a contagem prescricional iniciou
na data da ocorrência dos fatos, ano de 2009, interrompendo-se
com a juntada da citação válida dos responsáveis, 14/12/2012,
restando, portanto, pouco mais de 6 meses para a ocorrência da
consumação da prescrição da pretensão punitiva.
Ocorre que, ao analisar a questão, verifico que não assiste razão o
Parquet, pois nos termos do artigo 71, da LC 621/2012, a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas ocorre se, entre a
data dos fatos e a citação válida ou entre a data da citação válida
e o julgamento e da interposição de recurso transcorrer o lapso de
05 anos, sem que durante esse prazo tenha ocorrido a suspensão
da prescrição pela determinação e cumprimento de diligência no
processo.
O art. 71, da LC 621/2012 prevê, especificamente, que a contagem
do prazo prescricional se dá, neste caso concreto, da ocorrência
dos fatos:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal
de Contas nos feitos a seu cargo.
§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos de processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em que houver
obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou
ato normativo, incluindo os atos de pessoal sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência
de prejuízo ao erário, nem obsta a adoção de medidas corretivas.
Aplicando as informações acima ao caso que ora se analisa, verifico
que as irregularidades apontadas em auditoria dizem respeito a
fatos ocorridos no exercício de 2009.
As citações válidas, capazes de interromper o prazo prescricional,
deram-se em momentos diversos, conforme a data de recebimento
do Termo de Citação, por cada responsável, sendo certo que a contagem deve ocorrer individualmente para cada um.
Assim, tendo em vista que para a prescrição há previsão expressa
sobre a contagem do prazo, entendo que não se aplica as previsões
gerais do art. 66, da LC 621/2012 e 362, do RITCEES.
Mesmo existindo mais de um responsável, o prazo não há que se
contar a partir da juntada aos autos do último aviso de recebimento
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ou da certidão de cumprimento da citação, que vale para contagem
de prazo para entrega de justificativas/defesas.
Não poderia haver, portanto, outro entendimento sobre a validade
da citação, que se dá no momento em que cada responsável é devidamente cientificado, quer seja por aviso de recebimento, quer
seja por edital de citação.
Entendimento contrário poderia ocasionar ora prejuízo, ora benefício para as partes envolvidas, o que é temerário.
Deste modo, faz-se necessária a análise individualizada da contagem do prazo prescricional para cada um dos responsáveis, razão
pela qual se conclui que a interrupção ocorreu conforme quadro
abaixo:
Responsável

Termo de
Data de
Citação/
recebimento /
Edital Citação
publicação
678/2012
14/12/12

A.Z. Tratores e
Terraplenagens Ltda ME
Antonio Carlos dos Santos
679/2012
06/06/12
Constâncio Borges Brandão
680/2012
06/06/12
CONSTRUSERV
681/2012
06/06/12
Edino Luiz Rainha
682/2012
14/12/12
Estratégia Consultoria Ltda
683/2012
22/06/12
Fernando Emílio Fontana
684/2012
03/07/12
Geronimo Fernando de
685/2012
12/06/12
Melo
H.A.F. Ribeiro
686/2012
14/12/12
Hospital Infantil Francisco
687/2012
06/06/12
de Assis
Indústrias Reunidas Bom
688/2012
18/06/12
Jesus Ltda
Jordão Construções Ltda
689/2012
11/06/12
Jovane Cabral Costa
690/2012
14/12/12
Marcos Orozimbo da Silva
691/2012
08/06/12
Jordão (citado como sendo
Marcos Oliveira da Silva
Jordão)
Maria Andressa Fonseca da
692/2012
13/06/12
Silva
PK Net Provedor de Acesso
693/2012
06/06/12
à Internet Ltda
Reginaldo dos Santos
694/2012
06/06/12
Quinta
Rosângela Travaglia
695/2012
13/06/12
Teixeira
Ruy Candido Athayde
696/2012
06/06/12
Assim, transcorreu um lapso temporal superior a cinco anos desde
a citação válida ocorrida nestes autos e o atual momento processual, com relação a alguns responsáveis, motivo pelo qual entendo
extinta a pretensão sancionatória por parte desta Corte de
Contas, uma vez que alcançada pelo instituto da prescrição,
relativamente a:
Responsável

Irregularidade
(conforme numeração da ITC 1237/2017-6)
Antonio Carlos 3.6 PAGAMENTO SEM A REGULAR LIQUIDAdos Santos
ÇÃO DA DESPESA (relativo ao item 1.6 da ITI
315/2012)
3.6.5 - Processo nº 3626/09 (relativo ao item
1.6.5 da ITI 315/2009)
Constâncio
3.17 CLÁUSULA EDITALÍCIA RESTRITIVA DE
Borges BranCOMPETITIVIDADE (relativo ao Item 2.2 da ITI
dão
315/2012)
3.24 CLÁUSULA EDITALÍCIA RESTRITIVA
DA COMPETITIVIDADE (Item 2.6.3 da ITI
315/2012)
Fernando Emí- 3.5 AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERÍSTIlio Fontana
COS DO OBJETO LICITADO (relativo ao item 1.5
da ITI 315/2012)
3.5.2 Processo nº 3406/2009 (relativo ao item
1.5.2 da ITI 315/2012)
Geronimo Fer- 3.15 LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO COM CERTInando de Melo DÕES NEGATIVAS VENCIDAS (relativo ao item
1.14 da ITI 315/2012)
Hospital Infan- 3.2 - INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZADORA E
til Francisco de AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (relativo
Assis
ao Item 1.2 da ITI 315/2012)
3.2.2) Processo nº 1677/2009 (item 1.2.2 da
ITI 315/2012)
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3.6 PAGAMENTO SEM A REGULAR LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (relativo ao item 1.6 da ITI
315/2012)
3.6.5 - Processo nº 3626/09 (relativo ao item
1.6.5 da ITI 315/2009)
Maria Andres- 3.5 AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERÍSTIsa Fonseca da COS DO OBJETO LICITADO (relativo ao item 1.5
Silva
da ITI 315/2012)
3.5.1 Processo nº 1.136/09, de 10/02/09 (relativo ao item 1.5.1 da ITI 315/2012).
Reginaldo dos 3.1 - AUSÊNCIA DE ANÁLISE NAS PRESTAÇÕES
Santos Quinta DE CONTAS (Item 1.1 da ITI 315/2012)
3.2 - INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZADORA E
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (relativo
ao Item 1.2 da ITI 315/2012)
3.2.1 Processo nº 2751/2009 (item 1.2.1 da ITI
315/2012)
3.2.2) Processo nº 1677/2009 (item 1.2.2 da
ITI 315/2012)
3.3 - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES E ESSENCIAIS ATRIBUÍVEIS ÀS COMPETÊNCIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS, INOBSERVANDO O REGRAMENTO CONSTITUCIONAL
DE CONCURSO PÚBLICO (relativo ao item 1.3
da ITI 315/2012)
3.4 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NÃO
CONTABILIZADA COMO DESPESAS DE PESSOAL (relativo ao Item 1.4 da ITI 315/2012)
3.6 PAGAMENTO SEM A REGULAR LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (relativo ao item 1.6 da ITI
315/2012)
3.6.5 - Processo nº 3626/09 (relativo ao item
1.6.5 da ITI 315/2009)
3.7 AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL (relativo ao item 1.7 da ITI
315/2012)
3.12 AUSÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO
(relativo ao item 1.11 da ITI 315/2012)
3.13 AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO OBJETO CONTRATADO (relativo ao
item 1.12 da ITI 315/2012)
3.16 PROJETO BÁSICO INCOMPLETO (relativo
ao Item 2.1 da ITI 315/2012)
3.17 CLÁUSULA EDITALÍCIA RESTRITIVA DE
COMPETITIVIDADE (relativo ao Item 2.2 da ITI
315/2012)
3.18 AUSÊNCIA DO REGIME DE EXECUÇÃO
DO CONTRATO (relativo ao Item 2.3 da ITI
315/2012)
3.20 AUSÊNCIA DOS TERMOS DE RECEBIMENTO DA OBRA (relativo ao Item 2.5 da ITI
315/2012)
3.22 IRREGULARIDADE NA DESIGNAÇÃO
DE FISCAL DO CONTRATO (Item 2.6.1 da ITI
315/2012)
3.23 IRREGULARIDADE NA DISPONIBILIZAÇÃO
DO SERVIÇO PÚBLICO (relativo ao item 2.6.2
da ITI 315/2012)
3.24 CLÁUSULA EDITALÍCIA RESTRITIVA
DA COMPETITIVIDADE (Item 2.6.3 da ITI
315/2012)
3.25 AUSÊNCIA DO REGIME DE EXECUÇÃO DO
CONTRATO (Item 2.6.4 da ITI 315/2012)
3.26 AUSÊNCIA DE CONTROLE INTERNO (Item
2.7 da ITI 315/2012)
Rosângela Tra- 3.2 - INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZADORA E
vaglia Teixeira AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (relativo
ao Item 1.2 da ITI 315/2012)
3.2.1 Processo nº 2751/2009 (item 1.2.1 da ITI
315/2012)
3.2.2) Processo nº 1677/2009 (item 1.2.2 da
ITI 315/2012)
3.27 EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, NÃO PREVISTOS NA LEI 8.666/93 (Item
2.8 da ITI 315/2012)
Seguem-se, porém as análises dos itens não prescritos e/ou que
possam ensejar ressarcimento de valores, com destaque de que
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sigo a numeração adotada pela Instrução Técnica Conclusiva ITC
1237/2017-6:
2.2 – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
O Sr. Constâncio Borges Brandão, em suas justificativas, alega sua
ilegitimidade passiva em relação ao item 3.17 CLÁUSULA EDITALÍCIA RESTRITIVA DE COMPETITIVIDADE (relativo ao Item 2.2 da ITI
315/2012), pois não teria analisado o Edital de Tomada de Preços
002/2009, o que coube ao Sr. Deveite Alves Porto Neto.
A equipe técnica conclusiva e o MPEC opinam pelo acolhimento da
preliminar exclusivamente quanto ao item 3.17 CLÁUSULA EDITALÍCIA RESTRITIVA DE COMPETITIVIDADE (relativo ao Item 2.2 da
ITI 315/2012), tendo em vista a comprovação, mediante documento nos autos de fls. 972, de que o Assessor Jurídico responsável era
de fato o Sr. Deveite Alves Porto Neto.
Tendo em vista as considerações traçadas na preliminar de prescrição, entendo que a alegação de ilegitimidade restou prejudicada,
tendo em vista que ambos os itens imputados ao Sr. Constâncio
Borges Brandão constam do rol de irregularidades prescritas.
2.3 – DAS IRREGULARIDADES
De antemão, destaco que corroboro o entendimento técnico e ministerial, quanto aos itens abaixo relacionados e, por este motivo,
faço das considerações apresentadas na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 1237/2017-6, minhas razões de decidir e voto pelo
afastamento das irregularidades relacionadas:
3.6.2 - Processo nº 9661/09 (relativo ao item 1.6.2 da ITI
315/2012)
Convite nº 018/09, de 27/03/09.
Contrato nº 079/09, de 31/03/09.
Valor: R$ 78.120,00
Credor: PK Net Provedor de Acesso a Internet Ltda.
Objeto: Acesso à rede mundial de computadores
Responsáveis:
Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, que ordena a
despesa.
Empresa contratada – PK Net Provedor de Acesso a Internet Ltda,
responsável solidária por possível dano ao erário.
3.6.3 - Processo nº 3406/09 (relativo ao item 1.6.3 da ITI
315/2012)
Convite nº 32/09
Contrato nº 131/09
Valor: R$ 443.400,00
Credor: H.A.F Ribeiro ME
Objeto: Contratação de 02 (dois) caminhões-pipa para água
potável com capacidade de 10.000 (dez mil) litros, com todas as despesas de motorista e combustível por conta da
contratada.
Responsáveis:
Antônio Carlos dos Santos – Secretário Municipal de Serviço Público, que atesta a realização dos serviços.
Marcos Orozimbo da Silva Jordão – Secretário Municipal de Serviço
Público, que atesta a realização dos serviços.
Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, que ordena a
despesa.
Empresa contratada – H.A.F Ribeiro ME, responsável solidária por
possível dano ao erário.
3.6.4 - Processo nº 3405/09 (relativo ao item 1.6.4 da ITI
315/2012)
Convite nº 27/09
Contrato nº 108/09
Valor: R$ 78.910,00
Credor: A.Z Tratores e Terraplanagens Ltda ME.
Objeto: Contratação de 2 caminhões compactadores de lixo
com motorista e 3 funcionários para cada veículo, por dois
meses-60 dias no mês, sendo o combustível por conta da
contratada.
Responsáveis:
Antônio Carlos dos Santos – Secretário de Serviço Público, que
atesta a realização dos serviços.
Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, que ordena a
despesa.
Empresa contratada – A.Z Tratores e Terraplanagens Ltda ME, responsável solidária por possível dano ao erário.
3.6.5 - Processo nº 3626/09 (relativo ao item 1.6.5 da ITI
315/2009)
Convite nº 30/09
Contrato nº 122/09
Valor: R$ 78.400,00 – R$ 98,00/hora
Credor: Jordão Construções Ltda ME.
Objeto: Contratação de um Caminhão pipa Truck com capacidade de 17.000 litros, por 800 horas, com combustível e
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motorista por conta da contratada, para transporte de água
potável, atendendo a diversas localidades do município.
Responsáveis:
Antônio Carlos dos Santos – Secretário de Serviço Público, que
atesta a realização dos serviços.
Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, que ordena a
despesa.
Empresa contratada – Jordão Construções Ltda, responsável solidária por possível dano ao erário.
3.6.7 - Processo nº 4322/09 (relativo ao item 1.6.7 da ITI
315/2012)
Convite nº 38/09
Contrato nº 232/09
Valor: R$ 78.000,00 – R$ 104,00/ hora
Credor: – H.A.F Ribeiro Ltda ME.
Objeto Contratação de um caminhão a vácuo por 750 horas,
para esgotamento de fossas.
Responsáveis:
Marcos Orozimbo da Silva Jordão – Secretário de Serviço Público,
que atesta a realização dos serviços.
Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, que ordena a
despesa.
Empresa contratada – H.A.F Ribeiro ME, responsável solidária por
possível dano ao erário.
3.9 CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRESA SEM APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO EXIGIDA PREVIAMENTE NO
EDITAL (relativo ao item 1.9.1 da ITI 315/2012)
INFRINGÊNCIA ao item 3.12 do contrato 207/2009
Processo nº 5.738/2009
Pregão 0040/2009, de 23/09/2009.
Contrato nº 207/09, de 01/10/2009.
Credor: Costa Sul Transporte e Turismo Ltda.
Valor: R$ 695.657,70
Objeto: Serviços de transportes gratuito – Transkennedy –
para atender moradores das comunidades do Município de
Presidente Kennedy.
Responsável:
Jovane Cabral Costa – Pregoeiro que assina o edital
3.14 PAGAMENTO DA DESPESA SEM A REGULAR LIQUIDAÇÃO (relativo ao item 1.13 da ITI 315/2012)
INFRINGÊNCIA: Art. 62 c/c Inciso III do § 2º do art. 63 da
Lei 4.320/64
Responsável:
Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, que assina os
contratos e ordena a despesa.
Relativamente às irregularidades mantidas na ITC, que não estão
abarcadas pela prescrição e/ou que sugerem a existência de dano
injustificado ao erário, passo à análise:
3.6 PAGAMENTO SEM A REGULAR LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
(relativo ao item 1.6 da ITI 315/2012)
INFRINGÊNCIA: Art. 62 c/c art. 63, da Lei 4.320/64
A ITI apresenta resumidamente a questão da seguinte forma:
Segundo relato da equipe de auditoria, a presente irregularidade fora identificada no âmbito de sete contratos administrativos
da PMPK (Contrato nº 089/09, Contrato nº 079/09, Contrato n
º 131/09, Contrato nº 108/09, Contrato nº 122/09, Contrato nº
124/09 e Contrato nº 232/09), sendo imputada responsabilização
à agentes públicos e pessoas jurídicas de direito privado, tendo em
vista os indícios de que as empresas contratadas concorreram para
o cometimento de possível dano ao erário, configurado pelo pagamento de serviços sem a comprovação da devida contraprestação,
conforme segue:
3.6.1 - Processo nº 1136/09 (relativo ao item 1.6.1 da ITI
315/2012)
Convite nº 013/09, de 06/04/09.
Contrato nº 089/09, de 09/04/09.
Valor: R$ 79.200,00.
Credor: Estratégia Consultoria Ltda.
Objeto: Assessoria na área de gestão ambiental
Responsáveis:
Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, que ordena a
despesa.
Empresa contratada – Estratégia Consultoria Ltda, responsável solidária por possível dano ao erário.
ITI:
Na presente contratação constatada a irregularidade na descrição
do objeto, a decorrência foi a carência de critérios para atestar a
execução dos serviços, tais como elaboração de relatórios, projetos
ou pareceres, de modo que o simples ateste de serviços executados
nas notas fiscais emitidas, juntamente com os relatórios de ativida-
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de, que apenas relatavam a participação da contrata em reuniões, não
são suficientes para a comprovação da prestação efetiva do serviços.
A irregularidade enseja o ressarcimento dos valores contratados.
Justificativas:
O responsável Sr. Reginaldo dos Santos Quinta alega que a comprovação da liquidação se deu por meio de documentação hábil, nos termos
do art. 63, da Lei 4.320/64.
Que foi apresentado Relatório de Atividades discriminando os serviços
prestados, juntamente com as notas fiscais, bem como o ateste do
servidor responsável.
Assevera que além de reuniões, os relatórios também contemplam
visitas técnicas, definição de Distrito Industrial, elaboração de Termo
de Referência, acompanhamento de processos de compensação ambiental, participação em seminários, elaboração de material didático
- além da Assessoria continuada ao Secretário de Meio Ambiente para
a Gestão Ambiental do Município.
A responsável Estratégia Consultoria Ltda informa que assessorou
a Secretaria de Meio Ambiente em reuniões para elaboração de seu
Plano Plurianual, bem como em reuniões com a Fundação Ceciliano
Abel de Almeida (FCAA), para elaboração do Plano Diretor Municipal,
realizadas tanto na sede da FCAA, quanto na Câmara e na Prefeitura
Municipais de Presidente Kennedy.
Tais reuniões foram registradas em atas, sob guarda da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente.
Por fim, encaminha cópia do Relatório de Atividades consolidado realizado pela defendente no período do contrato.
ITC e MPEC:
A comprovação da liquidação deve ser feita por meio de documentação hábil, aliada à verificação material do recebimento do bem ou da
realização do serviço. Nos autos observa-se apenas a existência de
Relatórios descritivos de reuniões e assessoria na elaboração e termos
de referência.
A auditoria não identificou a existência das atas das reuniões, conforme mencionado pela empresa contratada, nem tão pouco os responsáveis fizeram prova de sua existência.
E ainda de acordo com a ITC:
Não é plausível imaginar que todo o trabalho de consultoria e assessoria contratado poderia ser realizado sem que fosse gerado sequer um
dos documentos acima listados. Procede, portanto, o apontamento da
equipe de auditoria de que a despesa foi liquidada sem que a contratada tivesse comprovado a prestação efetiva dos serviços contratados.
Ao final, opinam pela manutenção da irregularidade e a imputação de
débito no montante de 41.100,1557 VRTE’s.
Análise:
Quanto à responsabilização do Prefeito, divirjo da instrução técnica e
do MPEC e voto pela exclusão da irregularidade em relação ao mesmo,
na esteira dos votos já proferidos por mim em diversas oportunidades,
já que constou expressamente nos autos que a pasta municipal solicitante, ou seja, a Secretaria de Meio Ambiente, por seu Secretário, Sr.
Marcio Roberto Alves da Silva, era a responsável pelo ateste dos serviços e encaminhamento ao Prefeito apenas para fins de pagamento.
Destarte, descabida a responsabilização do prefeito no presente caso
concreto, ante a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta
e a irregularidade mencionada pela Área Técnica. Afasto, pois, a irregularidade em relação ao Prefeito.
No que tange à irregularidade em questão, faço notar que, em verdade, há deficiência na caracterização do objeto licitado, o que cria
dificuldades na forma de liquidação prevista no Contrato 089/09, ante
a simplicidade de documentos exigidos (nota fiscal e fornecimento do
objeto discriminado) para se efetuar o pagamento.
Deste modo, a empresa contratada apresentou as notas, atestadas pelo Secretário da pasta, com os respectivos relatórios tal como
exemplifica a equipe técnica na ITI:
Item

1

Nº
N. Fiscal

N 2, de
18/05/09

Valor

EXTRATO dos relatórios emitidos pela contratada.
Período: 14/04/ a 13/05/09
Realização de visitas a estação de
transbordo;
Reunião de trabalho com Secretaria
8.800,00 Municipal do Meio Ambiente;
Reunião de trabalho Sec. Meio Ambiente e Fundação Ceciliano Abel de
Almeida;
Reunião de trabalho com o geógrafo
André da FCCA;
Reunião de trabalho no IEMA;
Programação de visitas técnicas;
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2

N 4,
de
25/06/09

3

N6

Período: 14/05 a 13/06/09
Realização de reuniões de trabalho;
Participação na reunião com a Dire8.800,00 toria da Ferrous;
Reunião de trabalho para licença
ambiental;
Reunião com a UNIMAR;
Reunião de trabalho com o Prefeito.
Período: 14/06 a 13/07/09
Reunião de trabalho Sec. Meio Ambiente, FCCA e Ferrous;
Reunião de trabalho Sec. Meio Ambiente, FCCA e Ferrous;
8.800,00 Reunião de trabalho Sec. Meio Ambiente e FCCA;
Reunião de trabalho Sec. Meio Ambiente e FCCA.

Período: 14/07 a 13/08/09
Reunião de trabalho Sec. Meio Ambiente, FCCA e Ferrous;
N 0007,
Reunião de trabalho Sec. Meio Am4
16/08/09 8.800,00 biente, FCCA;
Reunião de trabalho Sec. Meio Ambiente, Sec. Desenvolv. Econ., FCCA,
ADERES;
Reunião de trabalho Sec. Meio Ambiente - elaboração do PPA.
Ante a apresentação de tais documentações, não se pode falar
em inexecução total do objeto ou descumprimento de contrato, de
modo que afasto a irregularidade, pois a irregularidade cometida pela Administração de ausência de elementos característicos do
objeto licitado, gerou a impossibilidade de cobrança de liquidação
diversa do que foi contratado.
3.6.6 - Processo nº 4139/09 (relativo ao item 1.6.6 da ITI
315/2012)
Convite nº 31/09
Contrato nº 124/09
Valor: R$ 76.900,00 – R$ 76,90/hora
Credor: CONSTRUSERV Manutenção e Serviços Ltda.
Objeto: Contratação de 1.000 horas de dois caminhões Basculantes Truck com capacidade mínima de 15m³, por três
meses, para recuperação de diversas estradas do Município,
sendo o combustível por conta do contratante e os operadores e demais despesas por conta da contratada.
Responsáveis:
Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal que ordena a despesa
Edino Luiz Rainha – Secretário Municipal de Obras, que assina as
Planilhas de horas trabalhadas e atesta a realização dos serviços
CONSTRUSERV – Manutenção e Serviços Ltda – contratada responsável solidária por possível dano ao erário
ITI:
A equipe técnica entende que a irregularidade é passível de ressarcimento, alegando o seguinte:
... os pagamentos foram efetuados mediante planilhas, assinadas
pelo Secretário Municipal de Obras, onde eram demonstradas as
horas diárias trabalhadas, sendo que, do pagamento referente ao
Período de 22/06/09 a 05/07/09 (Nota Fiscal nº 071, referente a
216 horas – 108 horas de cada caminhão), não consta sequer
a planilha com as horas diárias trabalhadas. O Secretário da
pasta apenas atesta que os serviços foram realizados naquele período e quantitativo.
Justificativas:
O Sr. Edino Luiz Rainha é revel conforme Decisão TC-1029/2013,
bem como a empresa Construserv, conforme Decisão TC-5916/2012.
O responsável Reginaldo dos Santos Quinta reconhece que assiste
razão à equipe técnica quanto a ausência, no processo de liquidação da 2ª medição, das planilhas de detalhamento das horas trabalhadas por caminhão ou dos locais atendidos.
Entretanto, ressalta que os serviços foram devidamente atestados
pelo agente responsável, razão pela qual entende descabida a imputação de ressarcimento.
Ademais, a Planilha de medição, no caso, seria um documento adicional e acessório para identificar a prestação dos serviços, tendo
em vista que há ateste expresso e formal do agente responsável.
ITC e MPEC:
Fazem notar que não há comprovação de realização dos serviços
no período compreendido entre 22/06/09 a 05/07/09, pois, embora
conste o ateste do Secretário Municipal de Obras, Sr. Edino Luiz
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Rainha, não há respaldo de planilha indicativa dos dias e locais em
que os serviços foram prestados.
Por esta razão, opinam pela manutenção da responsabilização do
Sr. Edino Luiz Rainha – Secretário Municipal de Obras, que assina
as Planilhas de horas trabalhadas e atesta a realização dos serviços
sem que haja documentação comprobatório e da empresa Construserv – Construção e Serviços Ltda, bem como opinam pelo afastamento da responsabilidade do Sr. Reginaldo dos Santos Quinta, por
ausência de nexo de causalidade, uma vez agiu pautado pelo ateste
do Secretário de Obras.
Análise:
Corroborando o entendimento técnico e ministerial, voto pelo
afastamento da irregularidade em relação ao Sr. Reginaldo
dos Santos Quinta, e pela imputação de débito do montante indevidamente pago, no total de R$ 16.610,40 (8.619,8236 VRTE), a
ser ressarcido solidariamente pelos responsáveis Sr. Edino Luiz
Rainha e a empresa contratada Construserv – Construção e Serviços Ltda.
3.8 CLÁUSULA EDITALÍCIA COM FIXAÇÃO DE PREÇO MÍNIMO (relativo ao Item 1.8 da ITI 315/2012)
INFRINGÊNCIA: art. 40, inc. X da Lei 8666/93 c/c art. 9º da
Lei nº 10.520/2002.
Responsável: Jovane Cabral Costa – Pregoeiro que assina o edital
(art. 40,§ 1º, da Lei 8666/93 c/c art. 9º da Lei 10.520/02)
ITI:
O edital de Pregão Presencial 25/09, para a contratação de empresa
para fornecimento de ticket alimentação aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, veda expressamente a apresentação de
proposta de preço com taxa negativa, ferindo o art. 40, X, da Lei
8.666/93, que veda a fixação de preço mínimo.
Justificativas:
O Sr. Jovane Cabral Costa é revel conforme Decisão TC-1029/2013.
ITC e MPEC:
Não há justificativa aparente para que o instrumento convocatório
tenha, após comunicação de suspensão publicada no DIO 26/08/09,
fls. 555, passado a prever a vedação de apresentação de preço com
taxa de administração negativa.
Destaca que no tipo de contração almejada, revela-se vantajosa a
previsão de possibilidade de obtenção de taxas de administração
negativas.
Verifica-se, no caso concreto, que a proposta vencedora foi definida
por meio de sorteio realizado entre empresas que apresentaram
taxa de administração igual a zero, conforme se extrai da ata de
realização do Pregão Presencial 25/2009 colacionada às fl. 590 destes autos.
Constata-se que o sorteio só foi realizado em virtude de mais de
uma empresa ter apresentado a mesma proposta, de maneira que,
se o edital do pregão permitisse a apresentação de taxas negativas
de administração, a concorrência fatalmente culminaria na obtenção de uma proposta ainda mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy.
Análise:
Neste item, não alcançado pela prescrição, foi demonstrado que de
fato pode ter havido prejuízo ao erário quanto à vedação de propostas com taxas de administração negativas no Pregão 25/09, voto,
corroborando o entendimento técnico e ministerial, pela manutenção da irregularidade de responsabilidade do Sr. Jovane
Cabral Costa.
3.10 EXIGÊNCIA DE CUNHO RESTRITIVO NO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 25/2009 (relativo ao item 1.9.2 da ITI
315/2012)
Processo nº. 5608/09
Pregão Presencial nº 25/09
Responsável: Jovane Cabral Costa
ITI:
O edital de Pregão Presencial 25/09, para a contratação de empresa
para fornecimento de ticket alimentação aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, exigiu para qualificação econômico-financeiro, a apresentação do Balanço e demonstrações contábeis do último exercício, registrados no Livro Diário, bem como a declaração
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica pertinente ao mesmo exercício, que, além de se afigurarem como restritivas da competição no
processo licitatório, não estão previstas no art. 31 da Lei 8666/93.
Justificativas:
O Sr. Jovane Cabral Costa é revel conforme Decisão TC-1029/2013.
ITC e MPEC:
Cotejando os dispositivos legais com as exigências contidas no subitem 9.1.2 do Edital do Pregão Presencial 25/2009, entende-se
que houve a inclusão de exigências não previstas na Lei 8.666/93
que teriam o condão de restringir, conforme informado pela área
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técnica, a participação de microempresas ou empresas de pequeno
porte no certame.
Por esta razão, opinam pela manutenção da irregularidade.
Análise:
Esse item não está prescrito para o Sr. Jovane Cabral Costa, vez
que a citação se deu em 14/12/12.
Porém, a despeito da irregularidade constatada, entendo se tratar
de formalidade não grave, haja vista que cinco proponentes participaram do certame, conforme demonstrado em ata de fls. 590,
não sendo uma possível restrição à competitividade a causadora
de prejuízo ao erário, razão pela qual, voto pelo afastamento da
irregularidade.
Entendo, porém, que cabe determinação para que tal falha não se
repita em editais futuros no âmbito do Município.
3.11 CONTRATAÇÕES DE ASSESSORIA/CONSULTORIA SEM
INTERESSE PÚBLICO (relativo ao item 1.10 da ITI 315/2012)
INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO
Responsável:
Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal, que assina os
contratos e ordena a despesa.
Valor total: 160.119,3565 VRTE’s.
ITI:
O Município de Presidente Kennedy contratou um número elevado
de assessorias/consultorias que executaram, de forma contínua e
rotineira, atividades próprias de servidores municipais, abaixo relacionadas:
a) Processo nº 10.039/08
Convite nº 04/09
Contrato nº 019/09, de 09/02/09.
Valor: R$ 78.600,00 – R$ 6.550,00/mês.
Credor – Veloso e Cardoso Consultoria e Assessoria Econômica e
Financeira Soc. Simples Ltda.
Objeto – Assessoria/consultoria das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, no acompanhamento da execução orçamentária.
Os relatórios de execução do contrato mencionam a elaboração de
atos que alteram o orçamento de 2009, elaboração de projetos de
Lei do PPA, LOA e LDO, créditos adicionais e os efeitos na LRF, reuniões como a contabilidade, coletiva e avaliação da base de dados
da receita e despesa de 2008 para elaboração dos demonstrativos
de 2008 e correto encaminhamento dos processos; acompanhamento da execução orçamentária, treinamento para elaboração do
PPA, elaboração de relatórios gerenciais, etc.
b) Processo 10.446/08
Convite nº 03/09
Contrato nº 016/09, de 06/02/09,
Valor: R$ 79.800,00 (R$ 73. 150,00, mais aditamento de R$
6.650,00 em 30/12/09)
Credor – Assistem – Assessoria, Auditoria e Consultoria Técnica
Ltda.
Objeto – Assessoria Técnica para a Secretaria Municipal de Educação.
Os relatórios de execução do contrato mencionam acompanhamento da despesa na área da Educação relativamente aos gastos com o
Ensino, Convênios e projetos federais relacionados à atividade educacional, prestações de contas do PDDE, transporte escolar, PNAE,
PNAC e PNATE e envio ao FNDE; análise de processos licitatórios
pertinentes e elaboração de documento para atender à Lei 9452/97
– informação das receitas de convênio à Câmara Municipal e aos
partidos políticos, Prestações de Contas do FUNDEB, etc.
c) Processo 118/09
Convite nº 09/09
Contrato nº 38/09, de 20/02/09
Valor: R$78.650,00 - R$ 7.150,00/mês.
Credor - Assessoria Farias Ltda.
Objeto – Assessoria Técnica Contábil e Financeira para análise dos
processos de licitação e de dispensas, fechamento de Balanços,
ETC.
Os relatórios de execução mencionam análise dos processos licitatórios, gastos com pessoal, LRF, execução orçamentária e todos os
processos de despesa; acompanhamento dos trabalhos executados
pelo Setor Contábil, assessoramento à CPL (quando necessário na
orientação contábil), orientação no preenchimento do SISAUD, levantamentos de gastos com Pessoal, Saúde, Educação, etc.
d) Processo nº 1094/09
Convite nº 12/09
Contrato nº 49/09, de 04/03/09
Valor: R$ 71.500,00.
Credor – Ana Lucia Santa Rosa Coradimi (Pessoa Física).
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Objeto – Assessoria Tributária para atuar junto à divisão de Arrecadação.
Os relatórios de execução do contrato mencionam assessoria na emissão e entrega de Carnês de IPTU e ITBI; análise do regulamento do
CTM, acompanhamento de processos; treinamento dos fiscais; inicio do recadastramento imobiliário e das notificações de obras irregulares, às empresas sem alvará de localização e funcionamento; elaboração do projeto de alteração do Código de obras e sua regulamentação,
etc.
Não demonstrado o interesse público nas contratações, opinam pela devolução integral dos valores contratados.
Justificativas:
O responsável, Sr. Reginaldo dos Santos Quinta, tece considerações genéricas e individuais relativamente a cada contratação, reiterando,
em suma, que não se tratavam de substituição de mão de obra de servidor público, mas de serviços complementares de apoio e orientação
técnica às atividades fim dos setores solicitantes, não cabendo o apenamento de ressarcimento uma vez que os serviços foram adequadamente prestados ao Município, sob pena de enriquecimento sem causa.
ITC e MPEC:
Entendem que o responsável não logrou êxito ao justificar as contratações, visto que:
... foram celebrados para preenchimento de cargos de necessidade rotineira no serviço público, qual seja, a prestação de serviços de
assessoria e consultoria técnica na Prefeitura Municipal, afastando o caráter excepcional do interesse público que autoriza a contratação
emergencial de assessoria para a realização de trabalhos que fogem à rotina administrativa.
Porém, acatam o questionamento apresentado na justificativa quanto à sanção de ressarcimento, uma vez que:
Conforme informado anteriormente, a documentação trazida pela equipe de auditoria demonstra que relatórios de atividades eram constantemente apresentados quando da liquidação das despesas, de maneira que não restaram consignados elementos que comprovassem
cabalmente que os serviços não teriam sido efetivamente prestados, o que leva ao entendimento de inocorrência de dano ao erário.
Assim, opinam pela manutenção da irregularidade, afastando tão somente a imputação de ressarcimento ao erário.
Análise:
Em razão do afastamento da imputação de ressarcimento, entendo que o item encontra-se prescrito.
3.19 FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ITENS DO CONTRATO (relativo ao Item 2.4 da ITI 315/2012)
Infringência: art. 55, inc. II da Lei 8666/93.
Responsável:
Indústrias Reunidas Bom Jesus Ltda (Contratado, por receber pagamento sem a devida comprovação da execução contratual)
Ruy Candido Athayde (Fiscal PMPK, por assinar medição sem a devida comprovação da execução contratual)
Segundo a IEC 24/2014, as irregularidades apontadas na ITI 315/2012 podem ser resumidas pela tabela abaixo:
SERVIÇOS MEDIDOS E PAGOS MAS NÃO EXECUTADOS
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
UND
QUANTIDADES
PAGO
TCEES

ITEM

4.12
6.1
10.3
14.3

15.2
15.3
15.4
16.2
16.7
1.2
TOTAL

Caixas ralo, dimensões internas 0.28 X 0.88 X 0.80 m, em concreto Fck=15MPa e paredes
com esp. 0,15 m, inclusive grelha de ferro fundido com suporte articulado, escavação e reaterro
Cerca em PVC, branco, elementos tubulares e acabamentos de pontas coloridos
Peitoril de granito cinza polido, largura de 20 cm, esp. 2cm
Calçamento em blocos pré-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s, colorido, modelo
“ondinha”, espessura de 6cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre
colchão de pó de pedra de espessura 10cm, serviço completo, aquisição, carga, transporte,
descarga e execução
Palmeira Imperial, altura aproximada de 5 metros, inclusive preparo do solo, adubação e
plantio
Jambo em mudas, inclusive preparo do solo, adubação e plantio
Jaboticaba, árvore altura aprox. de 3 metros, encherto, inclusive preparo do solo, adubação
e plantio
Banco em ferro fundido com assento e encosto em madeira de lei envernizada, colocado, inclusive pintura esmalte sintético com uso de fundo anticorrosivo
Tanque duplo em aço inox AISI 304-Fisher ref. TQI-D - marca de referência, inclusive válvulas
de metal 1 1/4” e sifão cromado 2”, excl. torneiras
Peça de visita para BDTC diam.=1,20m - Tudo incluído

DIFERENÇA (R$)

un
m2
m
m2

14,00

VALOR
UNITÁRIO
CONTRATUAL
10,00
690,66

VALOR TOTAL (R$)
PAGO
TCEES

9.669,24

6.906,60

140,00
530,00
420,00

122,00
409,31
330,00

240,01
39,50
64,68

33.601,40
20.935,00
27.165,60

29.281,22
16.167,58
21.344,40

un

7,00

3,00

633,60

4.435,20

1.900,80

un
un

3,00
6,00

0,00
4,00

158,40
290,40

475,20
1.742,40

0,00
1.161,60

un

6,00

3,00

498,78

2.992,68

1.496,34

un

4,00

3,00

1.845,00

7.380,00

5.535,00

un

5,00

0,00

8.664,30

43.321,50
151.718,22

0,00
83.793,54

67.924,68

A IEC 24/2014 opina pelo afastamento das irregularidades apontadas nos itens 4.12, 6.1, 15.3, 16.7 e 1.2 do quadro acima, cujas razões
passam a integrar a fundamentação deste voto, pois corroboro o entendimento técnico.
Passo à análise das demais irregularidades apontadas.
Com relação ao item 10.3, segue manifestação da IEC 24/2014:
Os defendentes anexam diversas fotos de partes da obra com o objetivo de comprovar os locais onde os peitoris teriam sido executados.
Além da concordância, por parte dos defendentes de que parte das soleiras não foi executada, verifica-se ainda que na justificativa sobre
a metragem por eles considerada foram incluídos trechos de peças que não são soleiras e sim rodapés, entre outros, que já contam com
item próprio na planilha da obra e pagos conforme contrato.
Analisamos os projetos disponíveis nos autos e verificamos ser plausível o quantitativo encontrado pelos técnicos deste Tribunal de Contas,
isto é, 409,31 ml de peitoril de granito.
Quanto à alegada “troca” da parcela não executada dos peitoris, “por ordem verbal da Administração de Presidente Kennedy”, por pavimentação em PAVI-S, não pode ser aceita.
Conforme explanado na análise do item seguinte, neste caso, é nulo o contrato verbal com a Administração.
O que nos parece mais grave é o fato da Administração medir e pagar por serviços não executados, mesmo sob a alegação de “compensação” por serviços executados em quantitativos superiores aos pagos (constantes da planilha contratual).
Entretanto, por se tratar de matéria referente à área do Direito, cabe ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
- NEC pronunciamento à respeito do assunto. [g.n.]
A ITC 1237/2017, analisando acerca da possibilidade de ser levada a efeito alteração contratual por meio de ordem verbal da Administração, após apresentar doutrina sobre o tema, opina pela nulidade do contrato, a exceção dos contratos verbais de pequenas compras (até
R$ 4.000,00) e pronto pagamento, previstos em lei.
Por esta razão conclui opinando pela manutenção da irregularidade, refletindo na ocorrência de dano ao erário no valor de R$ 4.767,42
(diferença entre o valor efetivamente pago de R$ 20.935,00 e o valor apurado pela área técnica de R$ 16.167,58), correspondente a
2.474,0114 VRTE.
Análise:
Conforme se observa dos apontamentos técnicos e das justificativas apresentadas pelos defendentes, denotam-se alterações contratuais
sem a realização prévia de termo aditivo, caracterizando alterações procedidas verbalmente.
De fato a Lei de Licitações é clara ao admitir a realização de contratos verbais apenas em determinados casos, em que o pequeno valor e
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o pronto pagamento autorizam sua realização.
Quanto à irregularidade da contratação verbal, citamos as ponderações tecidas no Acórdão 1227/2012 – Plenário – TCU:
Em relação ao primeiro tópico, identificou-se a execução de serviços sem a cobertura contratual, o que denota contrato verbal com a
Administração, em afronta ao art. 60 da Lei de Licitações.
Na ocorrência desse tipo de artifício – ilegal, diga-se – costuma-se
contra-argumentar que a dinâmica de uma obra pública (ainda mais
desta complexidade) exige uma tomada de decisões ágil, incompatível com a ritualística para a celebração dos termos aditivos.
Esse tipo de argumento, entretanto, afora a mácula a valores caros à Administração, embute toda sorte de riscos, que vão desde o desvio de objeto; serviços executados com preços acima do
mercado; qualidade deficiente (pela eventual incapacidade técnica
da empresa executora) ; malversação de recursos; e nulidade da
intervenção. A lei, todavia, possui dispositivos próprios para lidar
com emergências.
O cumprimento das formalidades anteriores às alterações contratuais é que possibilita a ampla fiscalização do contrato administrativo, em todos os seus níveis. O termo aditivo, como requisito de
validade, precisa atravessar todas as suas fases, até atingir a sua
eficácia, desde a solicitação e fundamentação, verificação de disponibilidade orçamentária, até o exame de legalidade (pelo jurídico),
atravessando o juízo de conveniência e oportunidade em todos os
planos de controle do órgão; do fiscal do contrato, ao ordenador de
despesas.
O acórdão citado, porém, conclui que o órgão fosse notificado para
ciência de que a repetição da irregularidade poderia ensejar aplicação de penalidade aos gestores, sem, contudo, imputar-lhe o ressarcimento dos valores.
No mesmo sentido as jurisprudências citadas na IEC 24/2014,
quanto ao item 14.3, tais como:
O ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento sem causa
em face de contrato administrativo declarado nulo porque inconcebível que a Administração incorpore ao seu patrimônio prestação
recebida do particular setn observar a contrapartida, qual seja, o
pagamento correspondente ao benefício.” (REsp n° 753.039/PR, 1°
T., rel. Min, Luiz Fux, DJ de 03.09.2007)
A equipe técnica de engenharia não se manifestou conclusivamente sobre a efetividade das alterações e respectivos pagamentos a
menor ou a maior.
Deste modo, entendo que o ressarcimento deva ser afastado no
caso, visto que o contratado não pode deixar de ser indenizado
pelos serviços que efetivamente prestou.
Entretanto, persistiria a irregularidade cometida pelo fiscal de contrato, Sr. Ruy Candido Athayde, uma vez que atestou execução de
quantitativos de itens sem o correspondente termo aditivo. Todavia,
remonta-se prescrita a pretensão punitiva para tal irregularidade.
Com relação ao item 14.3 e ao item 15.2, reitero as considerações traçadas acima, concluindo pela prescrição das irregularidades
atribuídas ao fiscal do contrato, ante o afastamento da imputação
de ressarcimento.
Com relação ao item 16.2, segue manifestação da IEC 24/2014:
A Contratada alega que entregou todos os seis bancos.
O Sr. Ruy Candido Athayde confirma que todos os bancos foram
entregues, tendo inclusive atestado isto ao assinar a medição dos
serviços executados e alega que “por se tratar de peças móveis
foram deslocados para outras dependências da prefeitura”, sem entretanto indicar onde estão estes três bancos faltantes nem juntar
fotos comprovando sua afirmativa, motivo pelo qual entendemos
permanecer a irregularidade apontada.
Considerando que a vistoria dos técnicos deste TCEES se deu após
a conclusão da obra, não me parece razoável responsabilizar a Contratada, mesmo porque o Engenheiro da Prefeitura alega ter recebido estes bancos, permanecendo, portanto, como único responsável
por este item, isto é, por 3 bancos de ferro no valor total de R$
1.496,34 (um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e
quatro centavos).
Por esta razão conclui opinando pela manutenção da irregularidade que enseja o ressarcimento ao erário no valor de R$ 1.496,34
(diferença entre o valor efetivamente pago de R$ 2.992,68 e o valor apurado pela área técnica de R$ 1.496,34), correspondente a
776,5127 VRTE.
Ressalta-se que a responsabilização foi imputada somente ao Sr.
Ruy Cândido Athayde, em virtude da IEC 24/2014 informar que
a empresa contratada teria comprovado o fornecimento do bem
discriminado.
Corroboro o entendimento técnico quanto ao afastamento da irregularidade da empresa contrata, Indústrias Reunidas Bom
Jesus Ltda, uma vez que há ateste do fiscal de execução do item
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contratado.
Todavia, ante a incompletude de meios comprobatórios da destinação dos itens (bancos de ferro fundido), uma vez que se encontram
no local metade dos itens contratados e o tempo transcorrido entre
a realização da obra e a verificação por esta Corte de Contas, entendo que o problema maior consiste na falta ou falha de controle
interno da Prefeitura quanto à responsabilização pelo património
público.
Isso porque é certo que o fiscal da obra, após o ateste de recebimento, destinou os itens à utilização no Centro de Educação Infantil, ao qual a urbanização contemplava.
Assim, entendo que deveria existir ao menos termos de responsabilidades firmados quer pelo diretor escolar, quer pelo secretário de
educação, mas não se verificam nos autos tais comprovações.
Por estas razões, voto também pelo afastamento da irregularidade atribuída ao Sr. Ruy Cândido Athayde.
Voto ainda, para que seja encaminhada determinação à atual
gestão da Prefeitura de Presidente Kennedy, para que aprimore o
controle de bens patrimoniais, mediante a elaboração de termos de
responsabilidade que devem ser periodicamente atualizados.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte minuta de Deliberação que submeto à sua consideração,
com a ressalva de que o julgamento da preliminar e da prescrição
será feito em momento oportuno, após a fase prévia ora concedida.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
DELIBERAÇÃO
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM 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 Converter os autos em tomada de contas especial, tendo em
vista a existência de DANO conforme item 3.6.6, no valor de R$
16.610,40 (8.619,8236 VRTE), na forma do art. 57, inciso IV, da Lei
Complementar 621/2012;
1.2. Acolher as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis quanto aos itens:
3.6.1 - Processo nº 1136/09 (relativo ao item 1.6.1 da ITI
315/2012)
Convite nº 013/09, de 06/04/09.
Contrato nº 089/09, de 09/04/09.
Valor: R$ 79.200,00.
Credor: Estratégia Consultoria Ltda.
Objeto: Assessoria na área de gestão ambiental
Responsáveis: Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal,
que ordena a despesa. Empresa contratada – Estratégia Consultoria
Ltda, responsável solidária por possível dano ao erário.
3.6.2 - Processo nº 9661/09 (relativo ao item 1.6.2 da ITI
315/2012)
Convite nº 018/09, de 27/03/09.
Contrato nº 079/09, de 31/03/09.
Valor: R$ 78.120,00
Credor: PK Net Provedor de Acesso a Internet Ltda
Objeto: Acesso à rede mundial de computadores
Responsáveis: Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal,
que ordena a despesa. Empresa contratada – PK Net Provedor de
Acesso a Internet Ltda, responsável solidária por possível dano ao
erário.
3.6.3 - Processo nº 3406/09 (relativo ao item 1.6.3 da ITI
315/2012)
Convite nº 32/09
Contrato nº 131/09
Valor: R$ 443.400,00
Credor: H.A.F Ribeiro ME
Objeto: Contratação de 02 (dois) caminhões-pipa para água
potável com capacidade de 10.000 (dez mil) litros, com todas as despesas de motorista e combustível por conta da
contratada.
Responsáveis: Antônio Carlos dos Santos – Secretário Municipal de
Serviço Público, que atesta a realização dos serviços. Marcos Orozimbo da Silva Jordão – Secretário Municipal de Serviço Público,
que atesta a realização dos serviços. Reginaldo dos Santos Quinta
– Prefeito Municipal, que ordena a despesa. Empresa contratada –
H.A.F Ribeiro ME, responsável solidária por possível dano ao erário.
3.6.4 - Processo nº 3405/09 (relativo ao item 1.6.4 da ITI
315/2012)
Convite nº 27/09
Contrato nº 108/09
Valor: R$ 78.910,00
Credor: A.Z Tratores e Terraplanagens Ltda ME.
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Objeto: Contratação de 2 caminhões compactadores de lixo
com motorista e 3 funcionários para cada veículo, por dois
meses-60 dias no mês, sendo o combustível por conta da
contratada.
Responsáveis: Antônio Carlos dos Santos – Secretário de Serviço
Público, que atesta a realização dos serviços. Reginaldo dos Santos
Quinta – Prefeito Municipal, que ordena a despesa. Empresa contratada – A.Z Tratores e Terraplanagens Ltda ME, responsável solidária
por possível dano ao erário.
3.6.5 - Processo nº 3626/09 (relativo ao item 1.6.5 da ITI
315/2009)
Convite nº 30/09
Contrato nº 122/09
Valor: R$ 78.400,00 – R$ 98,00/hora
Credor: Jordão Construções Ltda ME.
Objeto: Contratação de um Caminhão pipa Truck com capacidade de 17.000 litros, por 800 horas, com combustível e
motorista por conta da contratada, para transporte de água
potável, atendendo a diversas localidades do município.
Responsáveis: Antônio Carlos dos Santos – Secretário de Serviço
Público, que atesta a realização dos serviços. Reginaldo dos Santos
Quinta – Prefeito Municipal, que ordena a despesa. Empresa contratada – Jordão Construções Ltda, responsável solidária por possível
dano ao erário.
3.6.6 - Processo nº 4139/09 (relativo ao item 1.6.6 da ITI
315/2012)
Convite nº 31/09
Contrato nº 124/09
Valor: R$ 76.900,00 – R$ 76,90/hora
Credor: CONSTRUSERV Manutenção e Serviços Ltda.
Objeto: Contratação de 1.000 horas de dois caminhões Basculantes Truck com capacidade mínima de 15m³, por três
meses, para recuperação de diversas estradas do Município,
sendo o combustível por conta do contratante e os operadores e demais despesas por conta da contratada.
Responsáveis: Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal
que ordena a despesa
3.6.7 - Processo nº 4322/09 (relativo ao item 1.6.7 da ITI
315/2012)
Convite nº 38/09
Contrato nº 232/09
Valor: R$ 78.000,00 – R$ 104,00/ hora
Credor: – H.A.F Ribeiro Ltda ME.
Objeto Contratação de um caminhão a vácuo por 750 horas,
para esgotamento de fossas.
Responsáveis: Marcos Orozimbo da Silva Jordão – Secretário de
Serviço Público, que atesta a realização dos serviços. Reginaldo dos
Santos Quinta – Prefeito Municipal, que ordena a despesa. Empresa
contratada – H.A.F Ribeiro ME, responsável solidária por possível
dano ao erário.
3.9 CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRESA SEM APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO EXIGIDA PREVIAMENTE NO
EDITAL (relativo ao item 1.9.1 da ITI 315/2012)
INFRINGÊNCIA ao item 3.12 do contrato 207/2009
Processo nº 5.738/2009
Pregão 0040/2009, de 23/09/2009.
Contrato nº 207/09, de 01/10/2009.
Credor: Costa Sul Transporte e Turismo Ltda.
Valor: R$ 695.657,70
Objeto: Serviços de transportes gratuito – Transkennedy –
para atender moradores das comunidades do Município de
Presidente Kennedy.
Responsável: Jovane Cabral Costa – Pregoeiro que assina o edital
3.10 EXIGÊNCIA DE CUNHO RESTRITIVO NO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 25/2009 (relativo ao item 1.9.2 da ITI
315/2012)
Processo nº. 5608/09
Pregão Presencial nº 25/09
Responsável: Jovane Cabral Costa
3.14 PAGAMENTO DA DESPESA SEM A REGULAR LIQUIDAÇÃO (relativo ao item 1.13 da ITI 315/2012)
INFRINGÊNCIA: Art. 62 c/c Inciso III do § 2º do art. 63 da
Lei 4.320/64
Responsável: Reginaldo dos Santos Quinta – Prefeito Municipal,
que assina os contratos e ordena a despesa.
3.19 FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ITENS DO
CONTRATO (relativo ao Item 2.4 da ITI 315/2012) – sub
item 16.2
Infringência: art. 55, inc. II da Lei 8666/93.
Responsável:
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Indústrias Reunidas Bom Jesus Ltda (Contratado, por receber pagamento sem a devida comprovação da execução contratual)
Ruy Candido Athayde (Fiscal PMPK, por assinar medição sem a devida comprovação da execução contratual)
1.3. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis quanto aos itens:
3.6 PAGAMENTO SEM A REGULAR LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
(relativo ao item 1.6 da ITI 315/2012)
INFRINGÊNCIA: Art. 62 c/c art. 63, da Lei 4.320/64
3.6.6 - Processo nº 4139/09 (relativo ao item 1.6.6 da ITI
315/2012)
Convite nº 31/09
Contrato nº 124/09
Valor: R$ 76.900,00 – R$ 76,90/hora
Credor: CONSTRUSERV Manutenção e Serviços Ltda.
Objeto: Contratação de 1.000 horas de dois caminhões Basculantes Truck com capacidade mínima de 15m³, por três
meses, para recuperação de diversas estradas do Município,
sendo o combustível por conta do contratante e os operadores e demais despesas por conta da contratada.
Responsáveis:
Edino Luiz Rainha – Secretário Municipal de Obras, que assina as
Planilhas de horas trabalhadas e atesta a realização dos serviços
CONSTRUSERV – Manutenção e Serviços Ltda – contratada responsável solidária por possível dano ao erário
1.4. Notificar o Sr. Edino Luiz Rainha, Secretário Municipal de
Obras de Presidente Kennedy no exercício 2009 e a empresa CONSTRUSERV – Manutenção e Serviços Ltda., para que, no prazo de
trinta dias, a contar da ciência desta decisão, recolham aos cofres
do Município de Presidente Kennedy, a importância correspondente
a 8.619,8236 VRTE, em razão do cometimento da irregularidade do
item 3.6 PAGAMENTO SEM A REGULAR LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
– subitem 3.6.6 - Processo nº 4139/09 (relativo ao item 1.6.6 da
ITI 315/2012) que causou dano injustificado ao erário, sob pena
de terem suas contas julgadas irregulares, nos termos dos art. 84,
inciso III, alínea ‘c’, da LC 621/2012;
1.4.1. A comprovação tempestiva do recolhimento integral do débito ensejará o julgamento pela regularidade com ressalvas das
presentes contas, conferindo quitação aos responsáveis;
1.4.2. Alertar os responsáveis citados que, nos termos do art.
398, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal, não cabe recurso da decisão preliminar que rejeitar as alegações de defesa e
determinar a citação para pagamento;
1.5. Determinar que, cumprido o prazo, com ou sem comprovação
do ressarcimento ao erário, retornem os autos à conclusão deste
Relator para julgamento das contas.
1.6. Manter a responsabilidade do Sr. Jovane Cabral Costa –
Pregoeiro da Prefeitura de Presidente Kennedy no exercício de
2009, em razão da irregularidade no item 3.8 CLÁUSULA EDITALÍCIA COM FIXAÇÃO DE PREÇO MÍNIMO (relativo ao Item 1.8 da ITI
315/2012), sendo que a dosimetria da sanção será realizada após
o cumprimento das determinações fixadas no item 5 supracitado .
1.7. DETERMINAR À SGS QUE CUMPRA ESTA DECISÃO COM
URGÊNCIA, tendo em vista possível ocorrência de prescrição intercorrente.
2. Unânime;
3. Data da Sessão: 12/09/2017 - 31ª Sessão ordinária Plenária;
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator) e Sérgio
Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiro substituto presente: Márcia Jaccoud Freitas e João
Luiz Cotta Lovatti;
Ficam os senhores responsáveis cientes de que:
a) a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente,
saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas
regulares com ressalva e lhes dará quitação;
b) não ocorrendo o recolhimento tempestivo da importância devida,
o Tribunal julgará o mérito das contas, nos termos dos artigos 87
a 89 da Lei Complementar nº 621/2012, aplicando-lhe as sanções
cabíveis;
c) não cabe recurso da decisão preliminar que converte o processo
em tomada de contas especial e rejeita as alegações de defesa, nos
termos do artigo 398 do Regimento Interno deste Tribunal.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO TC-03660/2017-1 – ADMINISTRATIVA DO PLENÁRIO
RECURSO INOMINADO – CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA
INTERNA
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso Inominado interposto pelos servidores
efetivos no cargo de Auditor de Controle Externo, Raquel Spinasse
Gil Santos, Fabio Brambilla Rodrigues e Gustavo Rubert Rodrigues,
em face da decisão da Presidência desta Corte de Contas, exarada
no Processo TC 8582/2016, que indeferiu o pedido de progressão temporal pelo efetivo exercício de dois anos de trabalho
durante o estágio probatório.
Os recorrentes, na peça recursal, alegam: que foram admitidos no
serviço público, neste Tribunal de Contas, no cargo de auditor de
Controle Externo, em 2013, após aprovação no concurso público
(Edital TCE-ES 01/2012); que após a conclusão do estágio probatório, os requerentes progrediram para o nível I-2, conforme o
parágrafo único do artigo 12 da LCE 622/2012; que alcançaram a
progressão por conclusão de estágio probatório (que é uma das três
modalidades de progressão, sendo as demais: progressão temporal
e progressão por escolaridade); que apesar de terem preenchido os
requisitos legais para progredirem pela conclusão do estágio probatório e, também, pelo decurso do interstício de 02 anos de trabalho
durante o estágio probatório, não houve a concessão da progressão
temporal.
Assinalam, também: que em 06/04/2016 e 17/08/2016, o Diário
Oficial desta Corte de Contas concedeu aos requerentes a progressão por conclusão do estágio probatório, deixando-se de se conceder a progressão temporal devida pelos 02 anos de serviços prestados durante o estágio; que merecem a concessão da progressão
temporal, na forma do art. 11, da LCE 622/2012, esclarecendo que
a vedação de progressão durante o estágio probatório, assinalada
no caput do art. 12 da LCE 622/2012 é uma condição suspensiva –
e não proibitiva - ao direito de contar o tempo de estágio probatório
no interstício destinado à progressão na carreira; que ao analisar
a ficha funcional dos servidores mais antigos desta Corte, após a
conclusão do estágio probatório, passavam da referência G1 para a
referência G3, em razão da concessão da progressão temporal e da
progressão por conclusão do estágio probatório; a necessidade de
tratar de forma isonômica os servidores que se encontram regulados pela mesma legislação e mesma carreira.
Ao final, pugnam que a decisão exarada no processo TC 8582/2016
seja reformada, a fim de que, em razão dos dois anos de serviços
prestados durante o estágio probatório, se conceda aos requerentes a progressão temporal de uma referência, com efeitos financeiros a partir da data em que concluíram o estágio probatório, conforme preconiza o art. 11 da Lei Complementar Estadual
622/2012.
Subsidiariamente, caso o plenário adote o posicionamento exposto
no Despacho 5400/2017 da CJU, requer-se o aditamento do requerimento inicial, convertendo-o em recurso na data de sua propositura, para conhecê-lo e provê-lo, com a concessão da progressão
temporal de uma referência, com efeitos financeiros a partir da data
em que concluíram o estágio probatório, nos moldes do art. 11 da
LCE 622/2012.
FUNDAMENTAÇÃO
Não obstante estejam os presentes autos conclusos para Voto, por
cautela, bem como com o intuito de buscar todas as informações
necessárias para a devida fundamentação desta decisão, entendo
ser pertinente a baixa dos autos à Secretaria de Gestão de Pessoas para diligências necessárias ao fornecimento de informações
acerca do impacto financeiro imediato e futuro de uma possível
decisão concedente do pleito requerido e, também, dos servidores
potencialmente atingidos pela decisão. Cumpre registrar que esta
decisão encontrado respaldo no art. 288, inciso VI, do RITCEES.
Ante todo o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta, que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ante as razões expostas pelo relator, em Converter o julgamento em diligência com o consequente envio dos autos à Secretaria de Gestão
de Pessoas para análise, no prazo de 30 (trinta) dias, do impacto
financeiro imediato e futuro de uma possível decisão concedente do
pleito requerido e, também, dos servidores potencialmente atingidos pela decisão, na forma do art. 288, inciso VI, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo-RITCEES.
2. Unânime;
3. Data da Sessão: 19/09/2017 – 5ª Sessão Administrativa do Plenário;
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4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader
Borges (relator).
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas e
João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO TC-3662/2017-9 - PLENÁRIO
Processo TC: 2677/2017
Assunto: Representação
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
Responsável: Robertino Batista da Silva – Prefeito Municipal de
Marataízes
Erimar da Silva Lesqueves – Secretário Municipal de Saúde
Oldair da Silva Ferreira – Presidente da CPL
Interessado: Identidade preservada
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
02/2016 – CONCEDER CAUTELAR – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO – OITIVA DAS PARTES - NOTIFICAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação, com pedido de medida cautelar, apresentada por pessoa física, na qual alega existirem
irregularidades na Concorrência Pública nº 02/2016, cujo objeto é a
contratação de empresa objetivando a construção do Pronto Atendimento Municipal – PAM Cidade Nova – Antigo Campo de Aviação,
Município de Marataízes – ES, no valor total de R$ 5.748.932,72
(cinco milhões setecentos e quarenta e oito mil novecentos e trinta
e dois reais e setenta e dois centavos), promovida pela Prefeitura
Municipal de Marataízes, cuja reunião para recebimento das propostas aconteceu no dia 06/10/2016.
Alegou o representante:
Sobrepreço nos itens: Administração Local e Instalação de Canteiro;
Uso desatualizado do referencial de custos.
Foi proferida por este Conselheiro Relator a Decisão Monocrática
nº 00489/2017-7, notificando os responsáveis para apresentarem
justificativas.
Após o recebimento das respostas às notificações, os autos foram
encaminhados para a Secretaria de Controle Externo de Obras e
Serviços de Engenharia e foi emitida a Manifestação Técnica nº
00876/2017-1 opinando por indeferir a medida cautelar pleiteada e
converter os autos ao rito ordinário.
O Plenário desta Corte decidiu (Decisão 2406/2017-8) conhecer a
representação, indeferir a medida cautelar e determinar a tramitação dos autos pelo rito ordinário.
Com isso, os responsáveis foram notificados e apresentaram suas
justificativas e documentos.
Os autos foram encaminhados para Secretaria de Controle Externo
de Obras e Serviços de Engenharia – SecexEngenharia que por meio
da Manifestação Técnica nº 01212/2017-6 opinou por determinar a
adoção de medida cautelar à execução contratual, por reter em medição o pagamento R$ 168.863,09 e pela oitiva dos responsáveis.
Ato contínuo, o Ministério Público de Contas por meio do Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva elaborou parecer nº 04502/20176 acompanhando o entendimento da equipe técnica.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente representação tem
como objeto a construção do pronto atendimento municipal – PAM
– Cidade Nova – antigo campo de aviação no Município de Marataízes.
A equipe técnica entendeu que ante as justificativas e documentos
apresentados, constatam-se indícios da existência de sobrepreço e
superfaturamento na planilha licitada e contratada. Alegaram ainda
que as justificativas não foram suficientes para o esclarecimento do
apontado e que a obra encontra-se em execução, em possível fase
final (dado o saldo restante de execução).
Entendo que os indícios apresentados pela equipe técnica são fortes
e que está presente o fumus bonis iuris (fumaça do bom direito)
tendo em vista os indícios de irregularidades apresentados.
O Contrato nº 19/2016 teve sua execução iniciada no dia 19 de
outubro de 2016 e o referido instrumento jurídico está produzindo
efeitos na esfera Administrativa atualmente e segundo informações
da própria equipe técnica o mesmo já deve estar em fase de exe-

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 26 de setembro de 2017
cução final.
Observo que a intervenção na forma sugerida pela equipe técnica
poderia causar um dano maior que a sua não concessão em face
do objeto contrato que é a construção de um Pronto Atendimento
ao município que se destina a atender serviços de urgência e emergência, restando configurado o periculum in mora reverso. Uma
possível suspenção do contrato poderia causar dano grave a população do Município de Marataízes, tendo em vista que estamos diante de um serviço que é essencial e a paralisação de uma obra é uma
excepcionalidade, pois pode resultar em deterioração da mesma.
Entendo que o mais correto seria a retenção em medição do pagamento de R$ 168.863.09 que corresponde ao sobrepreço no contrato, que é passível de se configurar como superfaturamento que
corresponde a apenas 5% do contrato e que a obra deve continuar
sendo executada, já que se trata da construção de um Pronto Atendimento.
Ressaltando que mesmo com a referida retenção, ainda podem
ocorrer novas sanções caso seja apontado mais irregularidades na
execução do Contrato nº 19/2016.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente do entendimento da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Pelo deferimento da medida cautelar para a retenção em medição do pagamento de R$ 168.863.09, com base no artigo 288, XI,
376 e 377, IV do Regimento Interno dessa Corte de Contas.
1.2. Pela continuidade da execução do contrato.
1.3. Pela oitiva dos Srs. Robertino Batista da Silva – Prefeito, Erimar da Silva Lesqueves – Secretário Municipal de Saúde e Odair da
Silva Ferreira no prazo de 10 (dez) dias se pronunciem em relação:
1.3.1. A composição de custos ou referência correta para os itens
6.2.1 (painel térmico) e 13.11 (rodapé em EPS rígido) da planilha
orçamentária;
1.3.2. Justificativa técnica para a duplicidade de serviços verificado
nos serviços selecionados por meio de classificação ABC (Apêndice
1) que dois itens referentes “poste de aço” possuem mesma descrição e quantidade e também em relação ao item 19.18 “Diversos
Externos”.
1.4. Encaminhar aos responsáveis cópias da Manifestação Técnica
nº 01212/2017-6 e seus apêndices.
1.5. Notificar os responsáveis para que, no prazo de 10 dias cumpram a decisão, publiquem extrato na imprensa oficial quanto ao
teor da decisão e comuniquem as providências adotadas a esta Corte de Contas, nos termos do art. 307 § 4º do Regimento Interno.
2. Unânime;
3. Data da Sessão: 19/09/2017 - 32ª Sessão ordinária Plenária;
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2 Conselheiro substituto presente: Márcia Jaccoud Freitas e João
Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

[Atas das Sessões - Plenário]
SESSÃO: 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO – 4/7/2017
Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às
quatorze horas, na sala das sessões “FRANCISCO LACERDA DE
AGUIAR”, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou aberta a 21ª Sessão Plenária Ordinária deste Tribunal do corrente exercício. Integrando o Plenário estiveram
presentes os senhores conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO, DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN e SÉRGIO MANOEL NADER BORGES e o senhor conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA, ocupando a relatoria do conselheiro afastado VALCI JOSÉ FERREIRA DE
SOUZA. Presente, ainda, a senhora conselheira substituta MÁRCIA
JACCOUD FREITAS, o Ministério Público Especial de Contas - MPEC,
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na pessoa do senhor procurador-geral LUCIANO VIEIRA, e ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO,
nos termos dos artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso
I, do Regimento Interno deste Tribunal, submeteu ao Plenário, para
discussão e votação, a ata da 20ª Sessão Plenária Ordinária de dois
mil e dezessete, antecipadamente encaminhada pelo secretário-geral das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros,
auditores e procuradores; sendo aprovada à unanimidade. – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA E SORTEIO DE PROCESSOS – O
senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO,
considerando a aprovação da Instrução Normativa nº 41/2017 deste Tribunal, ocorrida na última sessão ordinária deste Plenário; considerando a necessidade de ajustes materiais tempestivos no normativo, em especial sobre a manutenção das normas vigentes (Decisão Plenária TC-06/2001 e Resolução TC 189/2003) até que se
inicie a regra de transição prevista na instrução recém aprovada, de
forma a se evitar a lacuna normativa, conforme compartilhado previamente com os senhores conselheiros em reunião administrativa;
submeteu ao Plenário, nos termos do artigo 3º da Lei Orgânica
deste Tribunal, c/c os artigos 9º, inciso XII, e 428, inciso V, alínea
“j”, do Regimento Interno desta Corte, a retificação da redação de
parte do parágrafo único do artigo 3º e do artigo 7º da Instrução
Normativa TC 41/2017, para que conste, respectivamente, no lugar
de “(...) despesa de pessoal de cada ente”, “(...) despesa de pessoal do ente” e, em vez de “revogam-se as disposições em contrário
(...)”, leia-se “a partir do exercício financeiro de 2018, ficam revogadas as disposições em contrário”, sendo aprovada à unanimidade. Em seguida, o senhor presidente, tendo em vista o escoamento
do prazo regimental previsto no artigo 441 do Regimento Interno
desta Casa, para a apresentação de Emendas ao Projeto de Resolução constante do processo TC-2306/2017, nos termos do art. 101,
§ 1º, do Diploma Normativo Interno desta Corte, que dispõe sobre
a elaboração das propostas de deliberação pelos senhores conselheiros e conselheiros substitutos deste Tribunal e dá outras providências, de iniciativa da Presidência desta casa, já consolidado com
a Emenda apresentada pelo senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e com os ajustes deliberados em reuniões administrativas prévias acerca do intervalo de um dia útil antes da data
da sessão para a disponibilização dos votos entre todos os membros dos colegiados respectivos, condição para que o processo seja
votado; submeteu ao Plenário, para discussão e votação, a referida
proposta, que objetiva dar maior qualidade e celeridade às decisões
desta corte, seno aprovada à unanimidade. Após, considerando o
expediente lido na sessão plenária próxima passada, informou, em
atenção aos advogados e interessados presentes, o adiamento do
julgamento dos processos constantes da pauta do senhor conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL; e, novamente, em função do afastamento do conselheiro e das férias do senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, com base no artigo
10, §5º, do Regimento Interno desta Corte, convocou, para fins de
composição do quórum da 2ª Câmara desta corte, a senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS, o que faço com a
anuência do senhor presidente daquele colegiado, senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, em função da proximidade da sessão. Ao final dessa fase, o senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, considerando a tramitação
neste Tribunal dos processos TC-1751/2006 e processo TC2394/2005, que tratam das Prestações de Contas Anuais da Companhia de Melhoramento Urbano de Guarapari-CODEG, referentes
aos exercícios de 2005 e 2004, respectivamente, considerando que
o então relator, senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, com fundamento nos artigos 145 do novo Código De Processo
Civil, 23 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e 28 e 289 do
Regimento Interno deste Tribunal, declarou-se suspeito para participar do julgamento dos referidos processos, conforme despachos
nºs 32337/2017 e 32340/2017, constante dos autos referidos; considerando que a situação dos autos não é a mesma da descrita na
ata da 31ª sessão ordinária de 2016, quando o senhor conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES se declarou suspeito para funcionar nos processos relativos ao município de Guarapari referentes ao
biênio 2016/2017, ocasião em que a relatoria do referido jurisdicionado no biênio, que era de sua excelência, foi designada, por sorteio, ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, permutando-se a relatoria do município de São Mateus, para o mesmo
biênio; com base no artigo 48, inciso I, e 261 da Norma Interna
desta Casa, solicitou ao secretário-geral das sessões à redistribuição dos autos, por sorteio, entre os demais conselheiros. Procedidos os sorteios, coube a relatoria do processo TC-1751/2006 ao
senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO e a
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relatoria do processo TC-2394/2005 ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER. – COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO
PLENÁRIO – O senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO, tendo em vista pedido de sustentação oral, comunicou o
adiamento dos processos TC-1408/2017, TC-1438/2017 e TC2056/2017, para aguardar a inclusão em pauta de mais um processo relativo ao mesmo tema dos demais. – OCORRÊNCIAS – 01)
Após a fase de comunicações e registros do Plenário, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, inverteu a
ordem da pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando
a palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER,
que procedeu à leitura do relatório do processo TC-7087/2011, que
trata de Tomada de Contas Especial realizada no âmbito da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP, concedendo, a palavra, sucessivamente, à senhora Rejane Gandine
Fialho e ao senhor Helio Moreira de Menezes, que proferiram sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou
o processo de pauta, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráficas e de eventuais documentos trazidos pelos interessados
e o posterior encaminhamento dos autos ao seu gabinete, tudo
conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: A SR.ª REJANE
GANDINE FIALHO – “Boa tarde, senhores conselheiros e munícipes que nos assistem pela TV Assembleia! Venho hoje fazer minha
sustentação oral em função de alguns equívocos neste relatório.
Para ficar mais didático, tendo em vista que sou professora, peço
desculpas com minha pouca afinidade com o vocabulário jurídico.
Listei minha defesa a partir de cada item do relatório do conselheiro Domingos. Então, o relator começa falando me colocando como
responsável solidária pela nulidade do termo de parceria e malversação de recursos públicos. Venho esclarecer que não tive qualquer
participação na assinatura do termo de parceria na gestão de recursos. Fui contratada junto à Universidade Federal do Piauí, como
coordenadora pedagógica - como consta no termo que já foi anexado a esse processo. Entre as funções do coordenador pedagógico,
peço licença para ler para os senhores, a Pró-Reitoria de Pós-Gradução da Universidade do Piauí, aprovada no estatuto da universidade, coloca como funções do coordenador pedagógico: coordenar
as atividades de autoavaliação; supervisionar as atividades acadêmicas, adotando as providências necessárias ao cumprimento dos
programas, plano de ensino e outras atividades, e planejar a distribuição da carga horária dos docentes. Por isso, exponho aos senhores que essas foram as minhas atividades. Não tenho qualquer relação com a parte gestora do projeto. Portanto, entendo que não
tenho qualquer participação na malversação de recursos públicos,
se é que caso aí tenha havido. No segundo item, é muito importante esclarecer que durante todo o processo - eu tive cuidado de lê-lo,
muito cuidado - há uma confusão entre capacitação, reciclagem e
aperfeiçoamento. Inúmeras vezes são colocadas faltas de pautas,
falta de materiais que comprovam o curso. Na verdade, o termo de
parceria assinada entre a Polícia Civil e a Universidade do Piauí fala
de capacitação, reciclagem, aperfeiçoamento dos policiais civis. O
curso de pós-graduação que coordenei, está dentro desse tripé, não
é o tripé; está dentro dele. Portanto os outros cursos de capacitação – e aí já a relatora, primeira no voto, e o conselheiro Domingos
mantém isso, falam de datas concomitantes de aulas. Sim senhores, houve realmente, porque eram turmas diferentes. Enquanto os
alunos da pós-graduação estudam na pós-graduação, tínhamos outros policiais civis que não faziam pós-graduação, mas estavam
fazendo capacitação. É bastante importante que tenham isso muito
claro. Um dos erros que nos leva a fazer uma interpretação bastante complicada nesse processo é não compreender que o termo de
parceria fala de capacitação, reciclagem e aperfeiçoamento. Algumas vezes fala que não havia logomarca da Polícia Civil. Não havia
logomarca no curso de pós-graduação ou na capacitação. Essa
questão não é questão pedagógica. A outra questão é das tarefas
- já disse sobre isso. No mesmo item também, quando fala de planos de aulas - que não há documentos comprobatórios. Primeiro,
quando um curso de pós-graduação é autorizado pelo Ministério da
Educação, tem que ter seus planos, suas propostas, seus objetivos.
Portanto, isso está lá. Se não estivesse, não teria sido aprovado. Os
alunos receberam seus certificados; todos referendados pelo MEC.
E se isso oi referendado pelo MEC, significa que o MEC olhou, certificou, todos os planos de aula, todas as cargas horárias. Nenhum
professor guarda plano de aula em casa. Eu não tenho plano de
aula para mostrar aos senhores. Mas se entrarem em contato com
a Universidade Federal do Piauí, todo semestre era encaminhado à
universidade um relatório, que consta também neste processo – o
relatório final. Então, isso que se diz, que não tem material que
comprove, está lá: relatório final do curso, com todas as disciplinas
e com todas as notas. Tudo o que o Ministério da Educação exige.
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Tanto é que o curso foi aprovado sem nenhuma ressalva. Com relação às matrículas feitas retroativamente. Como sabem, alguns
alunos fazem faculdade, e recebem uma declaração. Essa declaração serve para iniciar um processo de matrícula, mas não para
conclui-lo. Então, na Universidade Federal do o Piauí só pode fazer
a matrícula da turma completa. Por isso é que foi feita retroativamente. Porque só aceitavam a matrícula completa. E tínhamos alunos que ainda estavam com declaração, e não com o diploma. Então, aguardamos o diploma de todos para fazermos a matrícula,
tendo em vista que isso podia ser retroativo. Lembro, ainda, com
relação à capacitação técnica. Inúmeras vezes foi colocado no relatório que a questão pedagógica não foi atendida. A questão pedagógica foi atendida prontamente, senão o MEC não teria certificado
esses alunos. A autoavaliação do curso também realizada conforme
foi solicitado tanto pelo MEC quanto pela Universidade Federal do
Piauí. E, algumas vezes, no processo, sou colocada como irmã do
Junior, irmã do presidente da associação. Sou irmã do Junior! Mas
antes de ser irmã do Junior, sou capacitada para trabalhar. Fiz um
curso específico de docência policial civil, trabalho na Acadepol,
desde 2004. Isso não foi porque eu era irmã do Junior. Sou professora na rede privada de graduação, sou servidora pública. Então,
penso que foi uma extrema falta de respeito comigo e com a minha
capacitação que isso se mantenha nesse processo. Senhores, estou
à disposição, caso queiram fazer alguma pergunta. Penso que seguindo o voto do conselheiro Domingos, os pontos são esses. Só
queria lembrar que tanto no edital quanto na ementa do MEC, que
aprova o curso, temos lá esses dados que o senhor sugere. Inclusive, todos muito condensados no relatório final, que também está
anexado aqui – pautas. Lá, constam todas essas cópias, todos os
documentos necessários para chancelar o curso. Com relação à
programação já falei. Temos cursos que são concomitantes em função dessa diferenciação. São três coisas bastante diversas. Com
relação ao salário recebido. Recebi 500 reais por mês, para coordenar esse curso. Foram vinte meses, 10 mil reais. Cada orientação é
uma tabela do CNPq que nos foi repassada pela Universidade do
Piauí; 200 reais por aluno orientado. E no curso de capacitação,
onde dei curso de técnica de redação, no relatório de investigação;
comunicação e mídia policial. Então, no curso, a contratação era da
Ceante, para dar um curso específico, não tem nem um valor hora/
aula. Porque ali não exige. O CNPq nos passava um valor de hora/
aula para professor especialista, mestre e doutor. Isso, obedecíamos na pós-graduação. Nas capacitações, o Ceante é que via quanto pagaria por determinado curso. Aí não era comigo, porque só fui
professora. Não era minha gestão.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Disse que estava à disposição
para algumas perguntas. Qual o tempo, a partir de quando, você
começou a atuar nesse curso, foi logo no início da contratação ou
foi depois?” A SR.ª REJANE GANDINE FIALHO – “Foi logo que
eles fizeram o vestibular. Eles tinham feito o processo seletivo e
feito a matrícula dos alunos. Então, logo no primeiro dia de aula já
ajudei a organizar a aula inaugural. Os primeiros dias ali...” O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Outro tema
que você já abordou, mas no tocante ao preço de hora/aula, você
ajudou a definir esse valor?” A SR.ª REJANE GANDINE FIALHO
– “Não, conselheiro. Esse valor é um valor estabelecido pelo CNPq.
E no contrato com a Universidade Federal do Piauí, mandaram um
termo que estabelecia professor especialista, era R$60,00; professor mestre, R$80,00, e professor doutor, R$100, hora/aula. Isso é
na resolução da Universidade Federal do Piauí, que se baseia no
CNPq.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
– “No tocante ao diploma, quanto tempo depois os alunos receberam o diploma. Você tem essa informação?” A SR.ª REJANE GANDINE FIALHO – “Bastante tempo depois. Porque demoramos bastante tempo para ter todos os documentos completos. Não sei a
data exata. Mas todos já receberam. Isso é uma questão que, qualquer um hoje, que está em uma universidade, enfrenta. É uma
burocracia. Tivemos uma greve gigantesca na universidade federal.
Eles lá também fizeram essa greve; passamos por esse problema
também. Sobretudo, no ato da matrícula, muitos alunos fizeram a
matrícula no Ceante com declaração de conclusão de curso. E lá
isso não servia. Quando os alunos foram avisados disso, solicitaram
os diplomas. Mas os diplomas aqui, demoraram dois, três...Tem
aluno que demorou cinco anos para entregar o diploma. Realmente
foi sofrido. Foi uma aprendizagem porque, agora, se eu tivesse que
novamente fazer, faria só com o diploma na mão, embora seja uma
injustiça para o aluno.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Senhor presidente, solicito a juntada das notas taquigráficas. Se tiver algum documento, pode anexar ao processo. Devolvo a palavra a vossa excelência porque tem o próximo
responsável para fazer a sustentação oral.” O SR. PRESIDENTE,

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 26 de setembro de 2017
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Agradecemos à senhora Rejane Gandine Fialho. Passo a palavra ao senhor Helio Moreira de Menezes para fazer a sustentação oral.” O
SR. HELIO MOREIRA DE MENEZES – “Boa tarde a todos! Senhor
presidente, senhores conselheiros e demais presentes sou o delegado Helio Moreira, este ano completo 31 anos de Polícia Civil. Ingressei ao quadro em 1987, fui o primeiro colocado da minha turma, como delegado. E venho pautando toda a minha vida policial no
aprimoramento da carreira policial. Sempre o maior sonho foi trabalhar com a formação policial, ser diretor da Academia de Polícia.
Depois de uma longa carreira, após ter sido promovido a delegado
de classe especial, consegui ser diretor da academia. A academia
era muito precária, com extremas dificuldades, funcionava quase
que dentro de uma caixa de sapato – sempre brincávamos com
isso. Mas minha vocação estava sempre voltada ao treinamento.
Quando chegou em 2006, houve uma emenda parlamentar, de iniciativa do Deputado Euclério Sampaio, que é ex-policial civil. Essa
emenda parlamentar contemplava exatamente a possibilidade de
um curso de pós-graduação para policiais civis. Aí era a realização
de um sonho! Ou seja, poder oferecer ao policial civil a possibilidade de fazer o curso de pós-graduação, onde ele pudesse discutir
matéria de reflexão para na possibilidade de agir, enquanto ser
humano, na função policial. Fiquei muito feliz com essa possibilidade. Apesar de ter sido promovido a delegado de classe especial, o
delegado mais jovem da polícia, mas eu ainda estava imbuído no
ideal de formação. E assim trabalhamos e celebramos o primeiro
termo de parceria, este que está sendo questionado, com a Oscip
– onde, depois, quero discutir alguns pontos que foram colocados.
Mas gostaria de fazer esse histórico para que entendam, muito
bem, o contexto onde estou inserido e onde está inserido também
esse primeiro termo de parceria. E nesse meu histórico de Polícia
Civil, como fui promovido muito cedo, tive oportunidade de participar de vários encontros de âmbito nacional onde discutíamos diminuição de corrupção na Polícia Civil, você buscar uma grade curricular uniforme nas polícias nacionais, de modo que as policias pudessem falar a mesma linguagem. Discutíamos a possibilidade de
criar parâmetros de corrupção, índices que pudesse ser avaliado
por polícias mais ou menos corruptas. E, nesse processo, sinto-me
muito honrado por ter participado dessa discussão e ter contribuído
para uma das polícias mais honestas do país. Vocês têm no Espírito
Santo uma das Polícias Civis mais honestas do país. Isso, vocês
podem ver, facilmente, por meio dos nossos noticiários diários. E
me sinto muito feliz porque tenho participação nisso. Fiz parte do
conselho da Polícia Civil. Assim como vossas excelências estão neste Colegiado, fiz parte do Colegiado da Polícia Civil. Presidi os trabalhos da Polícia Civil e votei inúmeras vezes para extirpar dos
nossos quadros policiais corruptos. E foram retirados da Polícia Civil
delegados, agentes, escrivãos, vários, por atos de corrupção e outras irregularidades. Hoje, esses mesmos profissionais que, por
meio do meu voto, foram excluídos da Polícia Civil, alguns deles se
regozijam com essa cena que passo hoje, por estar aqui me defendendo de um processo. Como se eu tivesse obtido vantagem de
valores em benefício próprio, em benefício de terceiros. Quando
ninguém acredita nisso na polícia. Ninguém! Ninguém cogita a possibilidade de eu estar envolvido neste processo. Não há possibilidade. Vossas excelências podem consultar policial por policial, ninguém vai cogitar a possibilidade de ter auferido qualquer vantagem
para mim ou intencionalmente ter desviado qualquer valor seja
para a Associação dos Investigados, para o Junior Fialho, para qualquer outra pessoa. Lembro-me que fiquei deverasmente ofendido
com o primeiro posicionamento da auditora Leila, porque ela cria
uma situação mirabolante como se eu estivesse envolvido com o
PDT para desviar esse dinheiro, para esse dinheiro voltar ao PDT. É
uma coisa absurda! Seria passível de ser processada. Porque, na
realidade, ela fez uma acusação criminosa. Mas acabei deixando.
Acreditava que o processo, por si só, apesar de ser até uma sanção
esse processo, funciona como uma sanção, tanto que já está há
anos. Sinto-me deverasmente punido só com o tramitar do processo. Mas acreditava que o processo, por si só, como o curso foi realizado, fosse chegar a uma conclusão com mais facilidade. Esgotada
essa parte, gostaria de chamar a atenção dos senhores para alguns
pontos, que também foi chamado pelo conselheiro, quando coloca
que “faltou licitação na escolha da Oscip”. O que ocorre é o seguinte: termo de parceria exige legislação. Tem uma legislação própria
e específica. Não é a mesma legislação de licitação. Então, não caberia fazer licitação! A legislação prevê que você poderia fazer um
concurso de projetos, mas também prevê uma discricionariedade.
E foi nessa discricionariedade da lei que foi feito esse termo de parceria. A lei traz o verbo “poderá”. Somente anos depois é que veio
um decreto e alterou esse termo, tirou o verbo “poderá”. Mas, até
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então, tem doutrinadores: Paulo Haus, pareceres do Sebrae que
possibilitavam essa contratação por meio da discricionariedade do
ordenador de despesa em contratar uma Oscip. Isso faz parte, inclusive, do despacho onde fundamentei essa celebração do termo
de parceria com a Oscip Ceante. Então, não tem nenhuma vantagem, não tem nenhum dolo, não tem nenhuma má-fé. Isso não
existe. Isso não existe! Tanto que chamo a atenção de vossas excelências, como vão punir ou vão determinar que um profissional
de polícia pague por uma coisa que não fez, não tem nada errado,
não teve má-fé. Eu não tive intenção – e está provado que o dinheiro foi para o bolso dos professores. Tenho declaração dos professores, e pedirei a juntada. Um deles, porque não deu para ouvir todos
os professores, foi por amostragem. O Julio Pompeo, que hoje é
secretário de estado, foi um dos professores. Conversei com ele
durante o curso. Policias que trabalhavam comigo, faziam curso. O
meu motorista fez esse curso de pós-graduação. Então, acompanhei perfeitamente o curso. Eu o ajudei a fazer a monografia. Ou
seja, o curso existiu e foi realizado com sucesso. Se me dão liberdade, leio o nome de alguns professores que ministraram aula. Os
professores são doutores ou mestres. Temos Julio Pompeo, que
ministrou “ética e cidadania”. Fui aluno do Julio Pompeo em outras
ocasiões. Ministrou também direito civil, direito penal e instrumento
de controle externo. Marcilene Forest, que é da Ufes, é mestre;
Elaine Couto Uliana, que é mestre pela Universidade de Fortaleza;
Cristovão Gonçalves Ribeiro, especialista pela Ufes, Regiane Gandine, formada pela Ufes; Gerson Albuquerque de Arújo, pela Universidade do Piauí; José Lucimar de Oliveira, pela Universidade do
Piauí; Maria do Rosário, Universidade do Piauí; Marcia Barros Ferreira Rodrigues, pela Ufes. A professora Marcia já deu diversos cursos. Possivelmente, os senhores já ouviram palestras da professora
Márcia. Ela é especialista na área de segurança. Ana Carolina Giuberti; Alexsander Santana; Roseane Monesch; Geison Amaral; Marcilente Forest; André Reis. André Reis foi nosso chefe de polícia. Ele
foi meu antecessor. É uma pessoa altamente capacitada. Marcos
Vinicius Santos; Iriny Lopes, que é conhecida no Estado; Roberto
Simões, que também foi meu professor de faculdade. Cristovão
Buarque. Outro detalhe: esse curso teve a formatura aqui, no auditório de vocês, com a presença do Cristovão Buarque, que, à época,
ele era ministro da educação. Então, não é uma situação irreal.
Aconteceu! E o curso, claro que deu trabalho. As falhas que estão
sendo discutidas são falhas formais. Algumas existiram? Existiram.
Mas são até discutíveis. O curso teve sua função, que era melhorar
a capacidade do policial civil. Vários policiais civis já foram promovidos. Ou seja, consolidaram atos, com base no curso. Esse curso
promoveu título. Funcionou como título e o policial foi promovido
em função disso. Agora, será que é justo tomar uma decisão a essa
altura do campeonato? Vamos ter que reembolsar? Vamos ter que
pedir indenização a esses professores; os professores foram pagos,
e vão ter que nos devolver. Tem ponto que chega a falar que o
curso não existiu. Que é nulo. Vamos fazer o quê? Vamos cancelar
essa titulação desses policiais? Vamos cancelar esses certificados
expedidos pela Universidade Federal? Eu mesmo fiz consulta ao
MEC com relação à certificação; a certificação é toda válida, está
toda chancelada. Está completamente regular, senhores! Outro
ponto, já tentei discutir diversas vezes. Não entendo porque o Tribunal insiste, fala que houve ausência de consulta ao conselho de
políticas públicas. Esse conselho nunca existiu! Nunca existiu! Se
existisse esse conselho, eu teria que fazer parte, enquanto chefe de
polícia. Nunca existiu! Coloco no processo uma declaração do secretário de segurança da época. Ele fala que esse conselho nunca
existiu. E logo após foi revogado. Mas mesmo, se considerar a época da assinatura do termo de parceria, esse conselheiro nunca teve
local, nunca teve funcionário, nunca julgou um processo sequer.
Como vou submeter um processo a um conselho que não existe? A
auditora falar que tinha que ser submetido ao conselho de segurança pública. Nunca existiu! Recentemente, peguei declaração do atual secretário André. Falei: “Dr. André, dá uma informação de novo
para juntar ao processo. Esse conselho teve alguma deliberação em
algum momento?” De novo, ele deu a mesma informação, ou seja,
nunca existiu! A doutrina também é clara nesse sentido: “Tem de
haver a consulta ao conselho, desde que exista o conselho”. Se não
existe o conselho, como vou fazer consulta? Como posso ser punido
por ausência à consulta de um conselho que não existe? Proclamo
a vossas excelências a razoabilidade. Não tem conselho! Não tem
conselho que eu pudesse ter submetido esse processo. A questão
que se coloca também é que o objeto do termo de parceria não está
previsto em lei. Claro que está previsto. Acontece, por vezes, que
na hora de fazer um julgamento, fazemos um julgamento, infelizmente, tendencioso pela condução do processo. Se ler com boa
vontade, claro que está previsto o termo de parceria em lei. Esse
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termo foi submetido à procuradoria. O procurador, Dr. Emerson
Luiz Faé, que é o chefe da subprocuradoria, ele mesmo lavra um
despacho colocando que é plenamente previsto em lei. Então, não
cabe essa discussão. Tem previsão legal, o objeto está previsto na
lei. É só uma questão de boa vontade. Até entendo o papel da auditora, ela tem essa função. Mas quando se chega ao nível onde os
senhores estão, cabe uma benevolência nessa análise. No outro
item, ela fala também contratação não condizente com o objeto
pretendido. Claro! Foi feito o termo de parceria com a Ceante, que
é uma Oscip, exatamente para a realização do curso. E toda essa
previsão de (palavra inaudível) também está previsto em lei. Ela
coloca: “ausência de publicação de regulamento próprio do termo
de parceria’. Se manusearem o processo com mais cautela e boa
vontade, verificarão que tem várias publicações. Tem resumo desse
termo de parceria, com data, vigência, abrangência, finalidade. Eu
publiquei, eu fiz essa publicação. Só que, infelizmente, essas questões não foram apontadas. É isso que falo, um pouco mais de boa
vontade. Essa questão que chamo a atenção, da certificação, por
vez passa desapercebida. Mas está ai a certificação. O curso foi
realizado. E com muito sucesso! Com muito sucesso! Ela coloca que
“não houve criação de uma comissão de avaliação”. Realmente,
aqui não houve. É o que falo para os senhores: existem algumas
falhas formais. Mas não invalidam o resultado, que foi o curso de
formação e capacitação desses policiais – que hoje eles servem
melhor os senhores. Ela fala também da “ausência de publicação na
imprensa oficial de demonstrativo de execução física e financeira do
termo de parceria”. Toda essa execução, essa previsão, está dentro
do processo também. Temos dentro do processo todo o resumo financeiro e programático do temo de parceria. Com relação à publicação, foi publicado equivocamente de forma resumida. Outro item,
“destinação indevida dos recursos do termo de parceria Associação
dos Investigadores”. Em nenhum momento o dinheiro foi para outro lugar que não fosse para a Oscip Ceante. Tem dentro do processo. Tem uma ordem bancária que está assinada para a Oscip Ceante. Tem uma nota de empenho; o empenho foi realizado na Oscip
Ceante. Quando houve a emenda parlamentar, a emenda parlamentar já previa a realização desse curso. A emenda ia até mais
além: vinha até o nome da Oscip. Entendo que isso não impõe que
seria necessariamente aquele Oscip contratada, em função de já
constar na emenda parlamentar. Mas, à época, aqui no Estado, até
hoje, temos participação de poucas Oscipes com capacidade de realizar esse tipo de treinamento. Destinação indevida de recursos do
termo de parceria, não houve. Ninguém recebeu outros valores,
que não sejam os professores e os alunos, em utilização em sala de
aula. Não há. Não há nem essa discussão. Não há essa possibilidade de qualquer outra pessoa ter recebido os valores decorrentes
desses 60 mil, que eu autorizei essa ordem de pagamento. “Ausência de acompanhamento, de supervisão e fiscalização na execução
do termo de parceria”. Realmente, aqui nessa falha formal, reconheço que não houve essa denominação de uma pessoa específica
ou de um grupo específico para fazer esse acompanhamento. A
Polícia Civil, como todo órgão, tem departamento financeiro, departamento administrativo; o processo não vai direito ao ordenador de
despesa. O processo segue um trâmite. Esse processo passou pela
nossa divisão de finanças, passou pelo nosso departamento geral
de administração, passa pelos assessores de gabinete. Faltou realmente essa designação formal. Mas garanto aos senhores que parte desse acompanhamento desse curso, eu acompanhava pessoalmente. A monografia do policial que trabalhou comigo, ajudei a
fazer. Esse item 3 que ela fala, “nulidade do termo de parceria,
malversação dos recursos públicos’, isso não é real. Ou seja, não
tem como anular esse termo de parceria. Como vamos anular o
curso que foi realizado? Os professores receberam, os alunos concluíram um curso, adquiriram conhecimento. Isso não tem como
ser anulado. O conhecimento não tem como retirar da pessoa; o
conhecimento é adquirido. Você tem conhecimento, só não ocupa
espaço. Mas não tem como tirar. Então, não há como falar em nulidade desse termo.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Dr. Helio, vou solicitar que
vossa excelência conclua.” O SR. HELIO MOREIRA DE MENEZES
– “Peço desculpas pelos excessos. Gostaria que os senhores revissem com muita boa vontade o processo, considerando que o curso
foi realizado. Foi realizado com empenho, foi um curso sério, com
participação de grandes e renomados professores. Sou uma pessoa
séria. Não sei se todos me conhecem, mas, de repente podem até
me conhecer. Não há possibilidade de ter ocorrido qualquer tipo de
malversação. Rogo aos senhores mais uma coisa: lembrem-se de
que ninguém pode ser punido se não houver dolo, má-fé. Onde está
evidenciada a má-fé, evidenciado o dolo dentro desse processo?
Rogo aos senhores para reverem suas posições. Com muita bene-
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volência, reflitam novamente com relação a esse processo. Rogo a
pelo arquivamento, de uma forma de praticar justiça. Obrigado!
Estou aberto a qualquer tipo de questionamento. Boa tarde!” O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Senhor presidente, solicito a juntada das notas taquigráficas, bem como a dos
documentos, que o defendente está apresentando. Retiro o processo de pauta E devolvo ao gabinete para decidir as providências.”
02) Após, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, em razão de sustentação oral solicitada, passou a
palavra ao senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES,
que procedeu à leitura do relatório do processo TC-7344/2013, que
trata de Monitoramento realizado no âmbito da Prefeitura Municipal
de Vila Velha, concedendo, em seguida, a palavra à advogada de
um dos interessados, senhora Sabrina Nascimento de Freitas, que
proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência adiou o julgamento do feito, solicitando a juntada aos autos
das notas taquigráficas e de eventuais documentos trazidos pelo
interessado e o posterior encaminhamento dos autos ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: A
SR.ª SABRINA NASCIMENTO DE FREITAS - “Boa tarde a todos!
Cumprimento o senhor presidente, conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, o qual peço vênia para cumprimentar todas as autoridades presentes à Mesa, os colegas advogados e demais presentes a
esta sessão. Como disse o nobre conselheiro Sérgio Borges, trata-se de monitoramento que teve como escopo fundamental o cumprimento do Acórdão 385/2011, que recomendou os gestores, da
época, para que no prazo de 30 dias adotassem providências para
anulação do processo consolidado para contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. O referido
acórdão também recomendou, à época, que a Prefeitura de Vila
Velha fizesse processo seletivo público para contratação de agentes
de acordo com a Lei Federal 11.350/2006. Atendendo às recomendações expostas no acórdão, foi realizado um processo seletivo público em 2011 para contratação dos agentes. Ocorre que, na publicação do referido edital os gestores observaram que havia necessidade de alterar a cláusula 3.2 do edital, que tratava da vigência do
contrato, que antes, estava previsto por prazo determinado. Mas,
de acordo com a Lei 11.350, não mais poderia ser feito, e sim por
prazo indeterminado. Sendo assim, no dia 25 de julho de 2011 foi
publicado, no Diário Oficial, a errata do edital referente à contratação dos agentes; onde fez constar, então, que o prazo de vigência
dos contratos seria por prazo indeterminado. Além da retificação
que tange à vigência dos contratos, a administração pública também fez constar, no preâmbulo de edital, que as contratações dos
agentes comunitários de saúde e a contratação dos agentes de
combate a endemias seriam em consonância com a Lei Federal
11.350/2006. Ou seja, por meio de processo seletivo público, por
prazo indeterminado, e sob o regime celetista, de acordo com a
Emenda Constitucional 51/2006. Em janeiro de 2013, ao assumirem a gestão municipal, o senhor Rodney Rocha Miranda e a senhora Andrea Passamani Barbosa Corteletti, identificaram a existência
de um termo de ajustamento de conduta, que tinha sido firmado
com o Ministério Público Estadual, onde tinham um prazo - até 30
de junho de 2013 - para regularizar os vínculos com esses agentes,
que há muitos anos encontravam-se com vínculo precário por meio
de contratos por prazos determinados sem nenhum tipo de garantia. Ato contínuo à constatação foi verificado que esses servidores
estavam contratados por meio de um convênio realizado com uma
empresa com o nome “Caritas”, onde também tinha ficado determinado nesse TAC, acordado nesse TAC, que haveria a extinção desse
convênio. E assim foi feito, então, pelos senhores Rodney e pela
senhora Andrea. Em 14/06/2013, foi publicada a Lei Municipal
5.424/2013, que dispôs sobre a criação do cargo de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias no Município de
Vila Velha. Em 30/06, seguindo o que foi acordado no TAC, foi realizado, então, o encerramento de todos os contratos temporários
que havia no município. E, então, no dia 01/07/2013, contratados
e regularizados sob o regime celetista todos os candidatos aprovados em devido processo de seleção pública, que foi realizado por
provas e provas de títulos. Assim, foi checado pelo nosso setor de
recursos humanos, cada caso, para que fosse verificado a existência de anterior processo seletivo para que houvesse, então, a regularização do vínculo desses profissionais. Conforme decisão TC2.076/2011, exarado no Processo TC- 2797/2011, desta Corte, o
processo seletivo referente ao Edital 001/2011, não estava suspenso ou anulado. Após devidas averiguações quanto à existência de
processo seletivo, foi regularizado todos os vínculos dos agentes
comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Ocorre
que, em fevereiro de 2014, a PMVV recebeu o Termo de Notificação
178/2014, que, em suma, encaminhava Decisão Monocrática
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116/2014 da ITI-21/2014, que, em suma, apontava as irregularidades referentes à contratação de empregado público sem realização de processo seletivo, e que fosse negado a exequibilidade do
art. 8º, da Lei Municipal 5.424/2013, em virtude de manifesta inconstitucionalidade. Quanto à inconstitucionalidade do art. 8º, da
Lei 5.424/2013, informamos conforme defesa inscrita, já constantes aos autos, que esse item foi devidamente sanado com a publicação do dia 16/07/2014, no Diário Oficial, onde o chefe do executivo, à época, o senhor Rodney Rocha Miranda, atendeu – de fato,
existia uma equívoco na redação do art. 8º. Então, esse ponto foi
sanado com a publicação no dia 16/2014, que fez a devida alteração no caput do art. 8º, regularizando, então, que as contratações
se dessem, conforme a emenda constitucional 51/2006. Então, entendemos que esse ponto está ultrapassado. Em relação às alegações de contratações de empregado público sem realização de processo seletivo, com devida vênia, discordamos também. Uma vez
que foi exarada uma decisão já mencionada, a 276, que o processo
não estava suspenso ou anulado e conforme dispõe a Lei
11.350/2006, que diz que “Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa referida no parágrafo único do
art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, considerando-se como tal
aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no caput”. Os agentes comunitários de saúde e os agentes
de combate a endemias que foram contratados no dia 01/07/2013,
foram contratados após aprovação em processo seletivo público em
consonância com a Lei Federal 11.350/2006. Certamente, restará
comprovada por meio da relação - que peço juntada - onde foi checado caso a caso, todos os profissionais que foram aprovados em
processo de seleção pública anterior. Acredito, eu estava, à época,
da ocorrência dos fatos, e continuo atualmente no Município de Vila
Velha, e por isso tenho propriedade de dizer que, em janeiro de
2013, de fato, foi realizado um processo de seleção pública simplificado. Mas esse processo de seleção pública simplificado, por prazo
determinado de 180 dias, deu-se devido ao estado de calamidade
que foi decretado pelo Decreto 255/2013, por conta das fortes chuvas. Então, o Município de Vila Velha contratou 122 de agentes de
combate a endemias. Pode ser que, no momento de amostragem,
tenha tido algum tipo de equívoco na análise dos fatos. E, com isso
tenha sido constatado que a administração tenha realizado processo de seleção simplificado ao invés do processo seletivo público,
conforme preconiza a lei. Então, ultrapassado os 180 dias, que era
o processo de seleção simplificado, todos os contratos foram encerrados e não houve então, nenhum tipo de contratação por prazo
determinado. Pelo exposto, que seja atestado a regularidade dos
atos praticados pelos responsáveis, que ora estão sendo apresentados nesta sessão. Por oportuno, requeiro juntada dos documentos
citados nesta sustentação oral. Obrigada!” O SR. CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Senhor presidente, defiro
a solicitação da defendente. Solicito a juntada das notas taquigráficas e possíveis documentos. Mantenho o processo em pauta, porque tem, ainda, outro defendente na próxima sessão, vamos convocá-lo.” 03) Em seguida, o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES procedeu à leitura do relatório do processo TC7385/2012, que trata de Tomada de Contas Especial realizada no
âmbito da Prefeitura Municipal de Viana, concedendo, em seguida,
a palavra ao advogado ao interessado, senhor Paulo Augusto Martins Pinheiro Chagas, que proferiu sustentação oral. Devolvida a
palavra ao relator, sua excelência adiou o julgamento do feito, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráficas e de eventuais
documentos trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento dos autos ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráficas a
seguir transcritas: O SR. PAULO AUGUSTO MARTINS PINHEIRO CHAGAS – “Boa tarde a todos! Cumprimento o eminente presidente e os conselheiros presentes. Inicialmente, relato que a ITI373/2003, conforme consta no site eletrônico da Receita Federal do
Brasil, a “Operação Camaro” foi realizada em conjunto pela Receita
Federal, pelo Grupo Especial de Trabalho Investigativo do Ministério
Público Estadual, GETI, e pela Polícia Militar. O objetivo foi combater organização criminosa responsável por fraudes em licitações,
corrupção de servidores públicos, desvios de recursos e compensações fraudulentas de tributos, sendo o trabalho realizado entre os
anos de 2011 e 2012. Afirma o eminente relator que, ao fiscalizar
algumas dessas prefeituras, os auditores verificaram que a maior
parte desses valores havia sido recolhida corretamente. E não
eram, portanto, passível de recuperação pelos municípios. Somente
em duas prefeituras do Estado, os autos de infração, somados, chegariam a mais de 10 milhões de reais. No entanto, a empresa de
consultoria já havia recebido das prefeituras os percentuais pactu-
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ados. Uma vez que tais pagamentos eram efetuados, mensalmente, logo após as compensações. Embora não conste especificamente aqui, da ITI-373/2013, cito um trecho do site da Receita Federal,
citado pelo eminente relator. Diz: “O trabalho, que durou cerca de
um ano, foi desenvolvido a partir da constatação de que uma suposta associação sem fins lucrativos estaria prestando assessoria
tributária em diversos municípios do Estado. Os contratos estariam
sendo firmados por meio de processos licitatórios fraudulentos e
previam a prestação de serviços visando a recuperação judicial de
créditos decorrentes de contribuições previdenciárias supostamente indevidas, recolhidas pelos municípios. Por tal assessoria, era
cobrado um percentual sobre o crédito compensado, que variava
entre 15 e 20%”. Ao descrever, especificamente, a conduta do defendente, que ora vos fala, consta o seguinte: conduta ilegal, opinar pela ilegalidade do procedimento licitatório, modalidade pregão, Edital 007/2009, que estabeleceu um percentual máximo de
10% - a própria Receita já fala de 15 a 20 – do valor a ser recuperado, sem, no entanto, haver comprovação e a devida pesquisa de
mercado atribuindo tal valor em infringência ao artigo 43, IV, da Lei
8.666/93. Segunda conduta, emitir parecer jurídico pela aprovação
do edital de licitação e da minuta do edital, bem como, de todo
procedimento licitatório do pregão, com cláusulas que continham
características de contrato de êxito, e que resultou no Contrato
004/2010, portanto, passível de nulidade, uma vez que a natureza
não é condizente com o regime jurídico dos contratos públicos. E,
em especial, pelo fato de que a execução contratual não gerou nenhum aspecto positivo à municipalidade, sujeitando-se, solidariamente com os demais responsáveis pelo ressarcimento dos valores
indevidamente recebidos e correspondente a 85.185,09 VRTES.
Todavia, ao analisar o processo licitatório em questão, o requerido,
desconhecedor desse suposto esquema de fraude, não tinha – realmente não tinha - a menor condição de prever qualquer irregularidade. Haja vista que, do ponto de vista técnico, o então parecerista
não vislumbrou qualquer ilegalidade. No contexto destes autos, é
imperioso salientar que o requerido atuava como assessor jurídico
da licitação do município. Oportunidade na qual exercia a função de
mero parecerista/opinador no processo apontado, sem ter praticado qualquer ato administrativo ou exercido poder de decisão, ou
ordenar qualquer despesa. Não bastante isso, o requerido não autorizou, e sequer sugeriu, que qualquer pagamento fosse realizado
à empresa contratada. Excelências, só para reprisar. Eu me manifestei nesse processo na fase de licitação. Não analisei nenhum
pagamento. Não me consultaram nesses pagamentos, qualquer
compensação de crédito não passou pelas minhas mãos. E estou
sendo imputado na conduta de solidariamente responder com as
pessoas que autorizaram as compensações e os pagamentos da
empresa, antes do trânsito em julgado dos processos judiciais. Manifestei-me em fase prévia da licitação. Analisei o edital. Não autorizei nenhum pagamento. Não me consultaram. Jamais chegou a
minha pessoa. Então, como posso ser imputado pelo pagamento
que, em tese, deveria prever? Analisei edital, não analisei processo
de pagamento e nem de medição! Vamos continuar. Pelo contrário,
embora, ainda estivesse trabalhando naquela municipalidade quando os pagamentos foram realizados, jamais fui consultado quanto a
possibilidade de quaisquer pagamentos das respectivas ações judiciais. Dessa forma, com devida vênia, ao incluir o requerido na
presente demanda, o eminente relator está realizando uma verdadeira imputação objetiva de responsabilidade - independente de
dolo ou culpa - a qual é vedada pelo ordenamento jurídico. Para
tanto, a primeira irregularidade apontada consiste no seguinte: teria opinado pela legalidade do procedimento licitatório, modalidade
pregão, que estabeleceu um percentual máximo de 10% do valor a
ser recuperado, sem, no entanto, haver compensação, comprovação e a devida pesquisa de mercado atribuindo tal valor. Ocorre
que, embora a ITI 373/2013 aponte uma afronta esse inciso IV, do
artigo 43, o próprio dispositivo em questão resguarda o parecerista.
Vamos lá! Posto que o referido máximo de 10%, previsto no processo licitatório, é igual ou inferior ao mínimo fixado por entidade
competente para tanto. Diz o artigo 43, IV: “Art. 43. A licitação
será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: IV - verificação da conformidade de cada proposta com os
requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no
mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os
constantes do sistema de registro de preços”. Como se pode observar, em substituição à pesquisa de preços de mercado, a própria lei
faculta essa substituição da pesquisa de preço pelos preços fixados
por órgão oficial competente. Nesse caso, salienta-se que a entidade competente seria justamente a Ordem dos Advogados do Brasil-ES - juntei a tabela de honorários da OAB-ES. A cláusula 24, diz o
seguinte: “Genericamente os honorários são devidos sobre o valor
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real da causa ou sobre o proveito efeito que advier ao cliente, obedecidos os parâmetros de 10% a 20%”. O edital prevê o máximo de
10%. A tabela da OAB/ES prevê, genericamente, entre 10% a 20%.
Nesse cotejo, questiona-se, se o percentual previsto no edital já era
igual ou inferior ao mínimo legal - a tabela fala de 10% a 20%, o
edital fala em 10% -, ou seja, o mínimo que a nossa tabela prevê
já é o que previa o edital. Sendo assim, qual a necessidade de uma
pesquisa prévia de preço? A tabela já esta abaixo do mínimo. Não
estou falando aqui de uma carta convite, isso aqui foi uma licitação
realizada por meio de pregão eletrônico. Qualquer interessado poderia se credenciar. Basta que tenha aptidão técnica para isso. Claro! Mas estava aberta para participação de qualquer sociedade de
advogados com aptidão técnica para trabalhar na área. O percentual que foi utilizado é o de 10%, é abaixo do que a lei já prevê. Então, com devida vênia, não vejo necessidade de uma pesquisa de
mercado, quando aquilo já está abaixo do mínimo. É bom que se
diga que o referido percentual ainda seria licitado pela modalidade
mais democrática do nosso ordenamento jurídico, o qual sequer
existe cadastro prévio com a administração pública. Qual seja? O
pregão. Possibilitando a participação do maior número de interessados possível. Tanto que, concluída a licitação, foi firmado o percentual de 9%. Tal percentual, diga-se de passagem, é muito inferior aos 15 a 20% citados pela Receita Federal, em seu site oficial,
ao questionar a operação realizada em diversos municípios. Dessa
forma, embora não tenha sido realizada a prévia pesquisa de mercado, não houve qualquer infringência à Lei de Licitação posto que,
além de autorizar expressamente na própria norma, o percentual
máximo de 10% sobre o proveito econômico que advier ao município, previsto em edital, e o posterior percentual de 9%, efetivamente contratado, observa aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Outra suposta irregularidade atribuída
ao requerido diz respeito à ausência de dotação orçamentária suficiente para suportar a despesa. Embora, a instrução técnica cite o
inciso III, do artigo 7º, § 2º, da Lei 8.666/93: é fácil constatar que
a própria leitura do dispositivo em comento dispõe que o requerido
não aprovou qualquer irregularidade. Vou descrever aqui: “§ 2º
- As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: III houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem
executadas no exercício financeiro em curso”. Nesse cotejo, é salutar mencionar que às folhas 84 do processo, ou 09 da licitação,
consta lá a reserva de dotação orçamentária no valor de 30 mil
reais. Portanto, esse dispositivo teria sido atendido, por quê; Primeiro, basta uma simples leitura do dispositivo para verificar que a
previsão de recurso orçamentário deve assegurar o pagamento das
obrigações decorrentes do serviço executados no ano de 2009.
Dessa forma, considerando que a instrução técnica reconhece que
os únicos pagamentos que foram realizados à empresa, somente
ocorreram em 2011, ou seja, dois anos depois. Não há que se falar
em qualquer irregularidade aprovada pelo requerido. Isso somente
prova que os recursos reservados no ano de 2009, sequer foram
utilizados naquele exercício. Segundo, porque o Edital de Pregão
Presencial 007/2009, aprovado pelo requerido, não possui nenhuma cláusula que obrigue o pagamento da contratada antes do trânsito em julgado nos processos judiciais. Pelo contrário! Vou transcrever o que consta na minuta do contrato, anexo ao edital. Vamos
lá, fls. 92, dos autos, tópico 13.2: “Os pagamentos somente serão
efetuados com base no benefício econômico obtido na aprovação
dos resultados apontados a partir dos levantamentos efetuados e
no consequente recebimento dos valores apurados ou nas reduções
de débitos reconhecidas. Ora, como se pode observar, o edital só
prevê o pagamento da contratada quando houver o recebimento
dos valores apurados ou nas reduções de débitos reconhecidas”.
Dessa forma, quando aprovei o edital, jamais podia imaginar que o
contrato fosse utilizado para realizar qualquer pagamento antes do
trânsito em julgado. Analisei um contrato em tese, não posso imaginar a conduta que será feita à frente, a execução do contrato, as
medições. Analisei o contrato, o edital. Não posso imaginar o que a
administração fará para a frente. Tenho que ser responsabilizado
por aquilo que analisei. De mais a mais, é bom que se diga que o
próprio Tribunal de Contas jamais orientou os municípios para que
evitassem esse tipo de contratação - ou pelo menos não o fez nos
sete anos em que o requerente esteve à frente como parecerista
naquele município, e permaneceu na administração, e nunca recebeu qualquer orientação nesse sentido. De modo que, havendo previsão desse tipo de contratação na legislação civil, e não havendo
precisão explícita quanto a sua vedação na Lei de Licitação e contratos administrativos, tem-se que tal proibição decorre especificamente de interpretação jurisprudencial de alguns Tribunais de Contas. A lei prevê o seguinte, ninguém pode se eximir do cumprimen-
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to da lei alegando o seu desconhecimento. O embasamento dessa
imputação a minha pessoa é com base na jurisprudência e não com
base na lei. A lei de introdução às normas de direito público brasileiro prevê o seguinte: ninguém pode se eximir do cumprimento da
lei alegando o seu desconhecimento. Então, o embasamento dessa
imputação à minha pessoa é com base na jurisprudência e não com
base na lei. A lei não veda esse tipo de contratação. A contratação
foi feita com base no percentual mínimo aprovado pelo conselho,
pela Ordem dos Advogados, que é nosso conselho de classe competente. E em tese, ainda se submetido a um posterior pregão eletrônico. Com base em tais situações fáticas, cito aqui inúmeros ensinamentos doutrinários a respeito da questão da imputação do procurador.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Dr. Paulo, solicito a vossa excelência a
conclusão, em face do tempo.” O SR. PAULO AUGUSTO MARTINS PINHEIRO CHAGAS – “Ok! Vou concluir a minha exposição,
excelência, acrescentando mais uma informação. Com relação à
defesa, está concluída. O município, posterior a esse fato, ingressou com ação de cobrança – o processo judicial já consta aos autos.
Foi anexado pela ex-servidora, ou servidora, não sei se trabalha
naquele município, na defesa da senhora Jaqueline dos Santos C.
Pimentel, no dia 22/03/2017. Nesse processo, aquilo que foi pago à
empresa contratada nesse processo, já foi mandado que fosse devolvido ao município, por sentença, e já foi realizado o bloqueio do
valor. Então, portanto, esse valor já está garantido por decisão judicial, a restituição desses valores pagos. Com base nessas considerações, peço a vossas excelências, clamo, porque realmente o
que vejo, nesse caso, pelo menos com relação à pessoa do defendente, é que está sendo imputado uma conduta por algo que eu não
poderia jamais prever. Só analisei um contrato de licitação. Eu não
participei de nenhuma medição de contrato, não autorizei pagamento e nem opinei que pagamento nenhum fosse realizado. Peço
minha absolvição! E peço, também, que seja levado em consideração esse processo judicial, sendo oficiado o município, que se tome
cópias dessa situação. Inclusive, para que se suspenda esse processo até que se constate que foi realizado esse pagamento. Muito
obrigado!” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES – “Senhor presidente, autorizo a juntada das notas e
mantenho o processo em pauta.” 04) Após a realização de sustentações orais, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO, passou a palavra ao senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, para retomar a ordem natural
da pauta. 05) O senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO, tendo em vista que há mais interessados em fazer sustentação oral, solicitou ao secretário-geral das sessões que apregoasse os interessados e/ou seus representantes legais nos autos do
processo TC-3328/2014, que trata de Tomada e Contas Especial
realizada no âmbito da Prefeitura Municipal de Vila Velha, a fim de
verificar a presença em Plenário para o exercício da sustentação
oral requerida, nos termos do artigo 327, § § 2º e 6º, do Regimento Interno deste Tribunal, o que foi procedido. Apregoado o responsável e não havendo manifestação, o relator retirou o processo de
pauta. 06) O senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO adiou o julgamento do processo TC-1988/2016, por solicitação da parte interessada. 07) O senhor conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA não compôs o quórum para apreciação do processo TC-5300/2016, que trata de Ato Normativo –
Projeto de Enunciado de Súmula Jurisprudência, de relatoria do
senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, pois
somente conselheiros efeitos podem participar da votação do tema,
consoante o disposto no artigo 447, §1º, do Regimento Interno.
08) Na apreciação do processo TC-6603/2016, que trata de Prejulgado, de relatoria do senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, o senhor conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA registrou que encaminhou, via correio eletrônico,
o seu voto-vista, proferindo-o, divergindo da área técnica e do relator. O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN chamou atenção para o estudo técnico de jurisprudência
constante dos autos, alertando acerca da repercussão do processo
e sobre a discussão que envolve a orientação técnica nº 01/1997,
tendo o relator adiado o feito, tudo conforme notas taquigráficas a
seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente, vou adiar o processo.”
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Senhor presidente, como esse processo é muito importante, o conselheiro Marco Antonio fez um voto confrontando com o
do conselheiro Ranna. Como o dele derivará, obviamente, as nossas decisões em vários outros processos sobrestados, acho que
vale a pena, todos que votarão... Acho que o conselheiro Ranna já
firmou sua opinião, e o conselheiro Marco Antonio, também. Uma
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pergunta chave: a existência ou não da orientação técnica 1/97?
Não percebi, nem no voto do conselheiro Ranna - pode ser que eu
não tenha conseguido alcançar - e nem no voto do conselheiro Marco Antonio, mas há manifestação do Núcleo de Jurisprudência, que
vale a pena ler três parágrafos. Apenas para os conselheiros estudarem esse tema específico para chegarmos mais preparados, talvez, quando o conselheiro Ranna voltar com o processo em pauta.
Porque vários outros dependem dessa decisão. Então, o que diz:
(leitura) Então, o núcleo, pelo o que entendi...” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Em meu
voto abordo isso.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Obviamente, no passo seguinte o
outro setor discorda dessa tese, a outra subscritora. (leitura) No
que se refere à inexigibilidade, não há precedente. Então, temos
que ter um olhar atento a isso. (leitura) Fiz um breve resumo. Acho
que na próxima sessão, de dois votos antagônicos, deveríamos decidir. Há opiniões conflitantes, inclusive na área técnica sobre a
existência ou não. É disso que estou chamando a atenção – existência ou não da orientação técnica 1/1997. Porque foi essa orientação
que acabou motivando todas as contratações, não somente referentes somente a dotes; referente também a outros tipos de recuperação, na previdência, enfim, todos esses que passam por nosso
julgamento. Então, peço desculpas ao conselheiro Ranna. É apenas
para chamar a atenção para esse ponto.” 09) O senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, passou a presidência para o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER,
para que este pudesse proclamar o resultado dos três últimos processos constantes da pauta senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, adiados pelo relator, tendo em vista sua
suspeição nos autos em referência. 10) O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER solicitou ao secretário-geral das sessões que apregoasse os interessados e/ou seus representantes legais nos autos do processo TC-2445/2011, que trata de Prestação
de Contas Anual do Fundo Estadual de Saúde, exercício 2010, a fim
de verificar a presença em Plenário para o exercício da sustentação
oral requerida, nos termos do artigo 327, § § 2º e 6º, do Regimento Interno deste Tribunal, o que foi procedido. Apregoados os responsáveis e não havendo manifestação, o relator retirou o processo
de pauta, registrando a preclusão do direito de realizar sustentação
oral. 11) Na apreciação do processo TC-3899/2015, que trata de
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Anchieta,
exercício 2014, constante da pauta do senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO proferiu seu voto-vista concordando com
o relator, quanto à emissão de Parecer Prévio pela rejeição das
contas, mas divergindo parcialmente, incluindo uma irregularidade
a mais do que o relator, por entender que a gestão de políticas públicas pode ser objeto de análise em prestação de contas, por se
veicular, por exemplo, com gastos de pessoal; o senhor conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN recordou que a 1ª
Câmara tem decidido, por maioria, que apenas podem ser examinados em prestação de contas as matérias constantes do Anexo 1
da Instrução Normativa nº 40/2016, ressalvando, entretanto, que
esta Corte deve avançar para a interpretação dada pelo conselheiro
decano, de análise de políticas públicas nas contas anuais, mas não
considera adequado fazê-lo atualmente; e o senhor conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES solicitou vista dos autos, tudo
conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor
presidente, concordo com o relator que os atos de pagamento não
são e não devem ser analisados na prestação de contas anual. São
atos de gestão, e não atos de governo. Mas o tema pode sim ser
analisado. Então, minha divergência é mais conceitual. Trago aqui
o estudo do conselheiro Caldas Furtado, do Tribunal de Contas do
Maranhão. Um estudo bem detalhado, citando várias jurisprudências. É um estudo belíssimo! Vale a pena a leitura do texto. E assim,
com base nessa argumentação, voto divergindo parcialmente do
relator, emita parecer prévio pela rejeição em razão da manutenção de duas irregularidades. Da irregularidade já apontada pelo
eminente relator e mais essa, política pública na contratação de
pessoal em desacordo com a Constituição.” O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Senhor presidente, há aqui
realmente uma divergência conceitual. Na medida em que o resultado do julgamento vai ser o parecer prévio pela rejeição... seja um
voto ou seja outro. Mantenho o meu entendimento. Na realidade
esse tema pode ser ate debatido no âmbito de um debate sobre a
PCA. Mas na realidade, até então, esse foi o entendimento da Corte
de Contas, de não inserir esse tema. Entendo pela manutenção
desse entendimento de não inserir esse tema em PCA.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PIN-
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TO – “Apenas esclarecendo ao Plenário, tanto o voto-vista quanto
o voto do relator acabam por sugerir emissão de parecer prévio
pela rejeição. Apenas a divergência é que no voto-vista, sua excelência encampa o entendimento técnico entendendo que a matéria
a respeito, a contratação temporária, pode ser objeto de análise na
prestação de contas anual. E, no caso concreto, torna-se uma irregularidade. Sua excelência, o relator, entende que essa matéria
não pode ser objeto de análise em processo de prestação de contas
anual. Por isso, no caso concreto, a irregularidade fica afastada. É
isso? Em discussão o processo.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - “Na verdade, não é que não
se pode inserir essa análise na PCA. Essa análise já existe. O que se
discute é apenas explicitando o termo. Mas, ao analisar, os limites
de gasto de pessoal, já se analise a política.” O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Não.
No caso concreto é com relação à irregularidade de contratação
temporária. Que, querendo ou não, uma coisa é a PCA falar com
relação aos limites de gasto com pessoal.” O SR. CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente,
por gentileza! No dispositivo, coloquei assim: “política pública na
contratação de pessoal”. Então, na verdade, não são os atos, se a
contratação, em concreto, foi correta ou não foi. O que se discute é
a política de contratação. E não aqueles atos... Da mesma maneira
quando se analisa gastos com educação e com saúde não se está a
analisar se os empenhos foram corretamente, mas se os limites
foram corretamente cumpridos. Então, aqui, o que estou a discutir
é que o tema é um tema que cabe análise na prestação de contas,
na política pública de contratação de pessoal. É só fazer essa distinção, presidente. Porque é uma distinção sútil. E na fundamentação
fica mais clara essa distinção. É apenas isso.” O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Mas
apenas esclarecendo que, no caso concreto, vossa excelência entende que há irregularidade. Há duas. Vossa excelência é pela
emissão de parecer prévio em face de duas irregularidades ou apenas uma?” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO - “Em face de duas que, justamente, o conselheiro
Taufner entende que não cabe, ainda, a análise na PCA – discutir
política pública de contratação de pessoal. Entendo que esse ponto,
da política pública, é um ponto que podemos e devemos discutir
sim em âmbito de PCA. Não os empenhos que resultaram naquele
valor. Da mesma maneira que ao se discutir ações de saúde, discute-se na PCA. Mas os atos do secretário de saúde se discutem em
apartados. Mas nas contas do prefeito se discutem sim as ações da
saúde, as ações de educação. Entendo que nesse caso, cabe também - como a área técnica - ações de política de pessoal. É só essa
questão.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “O conselheiro Domingos decidiu, como decidimos, por maioria, na 1ª Câmara. Só que lá, haveria possibilidade
de rejeição por conta dessa irregularidade. Quer dizer, seria a irregularidade de contratação indevida de DTs em sede de parecer prévio, que não é o julgamento, apenas um opinamento nosso para o
juiz, vereador, julgar. Lá, decidimos que essa análise não estava
abarcada na IN 40 anexo 1, que traz o rol de documentos e relatórios necessários para emissão do parecer prévio – aquele rol de
prestação de contas. Lá, no processo de lá, a área técnica pedia a
rejeição das contas por isso, e não pelos limites; que os limites foram cumpridos. Só discordo da opinião do conselheiro Domingos –
acho que Vossa excelência não quis falar isso –, que não caberá
essa análise. Acho que deveremos avançar para fazer essa análise.
Mas, por ora, não fazemos. Aí é a discordância com o conselheiro
Ranna. Esse debate é bom, por quê? Acho que só tratamos desse
tema em dois processos: um na Câmara, o conselheiro Marco Antonio, discordando do conselheiro Ranna e agora, em Plenário. Pode
ser que outros estejam tramitando com essa visão da área técnica.
Seria bom que, pelo princípio da segurança jurídica, objetivamente,
em minha opinião, pedindo compreensão do conselheiro Ranna, a
IN 40, o que a nossa área técnica pede aos gestores, como aqueles
atos que redundarão num parecer prévio, a nossa área técnica faz
referência aos limites, e não à forma da contratação. Mas acho que
devemos avançar para essa interpretação que o conselheiro Ranna
já está fazendo, em função da importância que é o gasto com pessoal. Acho que devemos avançar apenas isso. Deixando claro a
minha posição neste e em outros processos dessa ordem, que podem aparecer.’”O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES – “Senhor presidente, solicito vista do processo.” O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Senhor presidente, concordo com o conselheiro Chamoun, porque, para este
processo já existente, podemos ter esse entendimento por causa da
segurança. Mas o voto do conselheiro Ranna pode servir de base
para um estudo para que haja essa... Porque, na realidade, a de-
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composição dos gastos com pessoal é importante. Porque representa hoje um percentual altíssimo dos municípios. E há pouca mobilidade nesses gastos. A pessoa é eleita para ser gestor, mas na
realidade consegue gerir um percentual muito pequeno do município, já que outro está todo comprometido em gasto que não pode
alterar.” 12) O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO, convocou a senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS para compor o quórum, nos termos do §1º
do artigo 28 da Lei Orgânica desta Corte, para apreciação dos processos TC-4912/2016 e TC-3828/2017, face à abstenção dos senhores conselheiros RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN e
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES. 13) Na apreciação do processo
TC-10396/2016, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, questionou o relator, senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, acerca da existência de divergência
no processo, incluído em pauta pelo relator, que respondeu que
havia divergência, porém restrita ao mérito, e que o seu voto alcançaria somente o conhecimento dos autos e o seu sobrestamento.
Diante do exposto, o senhor presidente entendeu que, ainda, assim, mesmo sem avançar sobre o mérito, não seria caso de exceção
à publicação de pauta prevista no §2º do artigo 101 do Regimento
Interno, sugerindo ao relator, por prudência, a retirada de pauta
para a publicação regular, o que foi acatado pelo relator. 14) O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, antes de iniciar o julgamento dos processos constantes de sua pauta,
fez um registro sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade apresentada ao Supremo Tribunal Federal em face da Resolução TC238/2012, externando o seu desejo de que a posição defendida
pelo presidente desta seja vitoriosa na Corte Suprema, ante as consequências que podem advir do acolhimento da tese contrária, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Presidente, antes de entrar em minha pauta, gostaria de fazer um registro.
Deveria, talvez, ter feito, mas como vossa excelência retirou o processo para publicar, registro agora. Deu uma celeuma danada essa
ação direta de inconstitucionalidade em relação à nossa resolução.
Quero registrar o desejo que tenho de que a posição de vossa excelência seja vitoriosa no STF - por conta das consequências que
poderão vir a partir de uma negativa de entendimento. Até refazendo a minha posição sobre isso que, inicialmente, tinha entendimento que haveria necessidade de uma regra de transição. Acho que é
preciso falar. É preciso que falemos disso. Usei como paradigma
para convencer vossas excelências do contrário o exemplo de Minas
Gerais, que hoje não é o melhor exemplo. Um estado que até pouco tempo atrás tinha grau de investimento em relação às contas
públicas e hoje é um estado falido. Devemos perguntar inclusive ao
deputado que provoca legitimamente isso, que provocou essa discussão. Como investir em um ano, quase 400 milhões de reais, sem
poder incluir esses gastos com pessoal? Então, há uma consequência. Vamos investir em escolas novas. Contratar novos professores,
há uma limitação, hoje uma limitação total. Então, quero desejar
que a peça de vossa excelência que, inicialmente, discordei – falando publicamente – desejando muita sorte. Sei que vossa excelência
peregrinou na Secretaria do Tesouro Nacional com a relatora do
caso, a Ministra Rosa Weber. Desejo toda sorte! Isso seria bom
para o país. Que o entendimento que vossa excelência abre, no
Supremo, prevaleça! Só para me retratar. Nunca é tarde para voltar atrás. Só para me retratar dos momentos em que debatemos
sobre isso.” 15) Na apreciação do processo TC-4106/2016, que trata de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Cariacica, constante da pauta do senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, que havia solicitado vista, externou seu
posicionamento divergente do relator, acompanhando a área técnica e o MPEC. O relator manteve o seu voto, momento em que o
representante ministerial lembrou que o Tribunal de Contas não
declara a inconstitucionalidade de norma, apenas nega a sua exequibilidade no caso concreto pelo que não faria muito sentido as
considerações sobre leis orçamentárias exauridas no tempo. O senhor conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA concordou com a opinião do procurador-geral, mas lembrou que as
decisões desta Casa que acolhem Incidentes de Inconstitucionalidade constituem prejulgado, que, por sua vez, tem efeito normativo,
tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor
presidente, as irregularidades são muitas. Peço vênia ao relator
para acompanhar a área técnica e o Ministério Público.” O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
– “Afastei duas irregularidades, evidência de inconstitucionalidade
do artigo 8º, da Lei Orçamentária. Acho que já assentamos a inter-
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pretação sobre esses casos de inconstitucionalidade de lei que já se
expirou. E abertura de créditos adicionais sem comprovação de autorização legal. Mantive abertura de créditos adicionais sem fonte
de recursos, inobservância dos requisitos da LRF e da LDO e inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento, não conformidade no saldo do
passível financeiro. Coloquei toda a fundamentação no voto. Mantive essas irregularidades, mas relevei e opinei pela emissão do parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas de Cariacica.
E recomendações.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA – “Senhor conselheiro, um esclarecimento,
em relação à questão orçamentária, vossa excelência está considerando como norma de efeito exaurido?” O SR. CONSELHEIROR
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Isso.” O SR.
PROCURADOR-GERAL LUCIANO VIEIRA – “Pela ordem! Só
queria tecer alguns comentários a respeito dessa questão de inconstitucionalidade feita pelo Tribunal de Contas. Creio que esteja
havendo algum entendimento equivocado. Porque o Tribunal de
Contas não declara a inconstitucionalidade. Simplesmente nega a
exequibilidade de uma lei considerada inconstitucional. É justamente o fato de não declarar e sim apenas negar a execução à lei, que
é irrelevante se a lei se exauriu, ou não. Porque vai analisar os
efeitos daquela lei num espaço de tempo. E para negar, ou não, a
execução naquele período. Não estou aqui a defender no caso concreto, estou abstraindo aqui da análise do caso concreto simplesmente para que possamos pensar adequadamente sobre esse instituto. O conselheiro Marco Antonio foi estes dias até mais coerente
com a posição adotada, apesar de eu discordar na questão da...
estou avançando... notificar a PGE sobre a questão nas negativas
de execução à lei. Como disse, é no caso concreto, uma análise
incidental. Em geral, a advocacia pública se manifesta nos feitos
quando vai declarar a inconstitucionalidade, isso nos termos da
Constituição Federal. Tem prejuízo? Em princípio não, é só mais
uma oportunidade de alguém defender. Mas se causou algum receio sim de que algum jurisdicionado que venha a ser prejudicado,
vá ao Judiciário alegar que o Tribunal de Contas está declarando a
inconstitucionalidade de lei. E um juiz desavisado – e todos nós
sabemos que o Judiciário tem uma má vontade com as decisões do
Tribunal de Contas - pode, de imediato, deferir uma cautelar e tornar sem efeito todo o julgamento dos processos do Tribunal. E por
um descuido. Não estou aqui... é só a questão da interpretação
correta desse instituto. O conselheiro Marco Antonio fez uma diferenciação muito interessante com uma interpretação bem correta.
Justamente, quando falava da lei orçamentária, o Dr. Ranna trouxe
esses dias a questão que o STF mudou o entendimento da possibilidade de analisar a constitucionalidade; isso é verídico, é fato. Justamente, mesmo no momento anterior, quando o STF falava que
não cabia a análise... da constitucionalidade da lei orçamentária,
afirmava a possibilidade de o Tribunal de Contas negar a execução.
O que entendi? Que era uma norma de efeitos concretos, a lei orçamentária. E o Tribunal, justamente, no controle que faz, é um
controle da lei nos efeitos que gerou em determinados momentos.
Então, quando o Tribunal vai analisar uma PCA, numa lei orçamentaria, relativa ao exercício “x”, vai analisar se aquela lei, naquele
período de tempo, produz efeitos, e os efeitos são válidos. É isso
que estou querendo dizer. Então, por mais que tenha exaurido os
efeitos, o Tribunal, para análise daquelas contas, tem que buscar a
validade daquele ato, e dizer: “se é válido, aplico; se não é válido,
não aplico”. É justamente essa diferenciação que acho importante
para compreender o tipo de controle de inconstitucionalidade que o
Tribunal de Contas faz. Só um último ajuste - como falei da coerência do conselheiro Marco Antonio -, se persistir que devamos notificar a PGE, acho que todas as câmaras municipais também, todas as
procuradorias municipais também deverão ser notificadas quando
leis municipais tiverem sendo questionadas. O conselheiro Marco
Antonio deu voto nesse sentido, mantem a coerência com o que
vem sendo decidido.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – “Presidente, inclusive já o fiz, pugnei
pela notificação de uma procuradoria municipal, fazendo um paralelo com o artigo132, da Constituição Federal, que no caso são as
procuradorias estaduais e federal. O que acontece é o seguinte. O
Tribunal de Contas, de fato, aprecia a constitucionalidade, não declara a inconstitucionalidade. Acontece que a norma orçamentária... outro fato importante, que temos relatoria por períodos, por
biênio. Quando estamos na relatoria, temos por biênio. Vossa excelência tem relatoria por biênio. Quando apreciamos a constitucionalidade, e não declaramos, apreciamos no caso concreto – Súmula
347. Isso é pacífico. Acontece que, quando você suscita o Incidente
de Inconstitucionalidade, a decisão do incidente constitui prejulgado. E aí não é no caso concreto. Em tese sim. Para toda vez que
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aquela lei for... Digamos que esteja analisando o biênio 2014/2015,
aí toda vez que uma lei municipal, quando for falar de concurso
público, por exemplo, quando for declarada inconstitucional, na
apreciação, se for apreciado o biênio 2014/2015, e na hora em que
for apreciado o biênio 2016/2017, se aquela norma está vigendo,
da mesma forma não será necessário mais apreciação ou instauração do incidente de inconstitucionalidade. No caso da lei orçamentária, tem um ciclo. Vale, exatamente, desde aprovação até o final
do exercício seguinte; é o chamado ciclo orçamentário. Por um biênio é a vigência dos créditos que rege. Então significa dizer que
uma vez... para que apreciar uma constitucionalidade de uma norma que tem efeito exaurido. Por outro lado, o procurador tem razão
quando diz que no caso concreto – faço consignar isso em meus
votos – que isso não impede a análise da regularidade no caso concreto. O que estou entendendo que é incabível é a suscitação do
Incidente de Inconstitucionalidade, porque a norma é de efeito
exaurido naquele biênio. Então, até para justificar a coerência,
como vossa excelência está colocando, não tenho como ficar, em
tese, depois com incidente de prejulgado, porque essa norma não
vai servir para nenhum outro biênio, digamos assim, para nenhum
outro período, para nenhum outro exercício. Porque já regeu, já
teve os atos orçamentários regidos no período. Não vai mais se
prestar, a não naquele caso concreto. Daí porque, naquele caso
concreto, estou dizendo que isso não impede a análise no caso concreto. Se pegar meu voto, vai ver isso.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Sua excelência entende que é possível, ainda em se tratando de norma orçamentária, de declarar sem, contudo, necessitar a instauração de
incidente.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – “Você vai aferir em conjunto com o mérito da
.....” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – “Sua excelência, o procurador, anuiu a
essa...” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “O que está em meu voto? Três parágrafos,
presidente. (leitura) necessita a instauração de incidente.” O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – “É
um incidente, apenas, que ...” O SR. PROCURADOR-GERAL LUCIANO VIEIRA – “Concordo. Tenho visto assim, apenas o afastamento do incidente, e não vejo a fundamentação para aplicação, ou
não, da lei no caso concreto. Pelo menos o que transparece sempre
nas discussões é simplesmente a não instauração do incidente. Falta, talvez esteja no voto - é o que estou ouvindo aqui - a fundamentação para aplicação ou não da lei no caso concreto.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – “É porque estamos analisando, no caso, o Colegiado só analisa o incidente. Aí entendemos como prejudicado e remete ao órgão fracionário
para julgamento do mérito.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Muito bem! Permanece
uma divergência. Sua excelência relatou pela emissão de Parecer
Prévio pela aprovação com ressalva e recomendações, manteve a
irregularidade, mas não as achou suficiente para propor emissão de
parecer pela rejeição. Sua excelência, o conselheiro Carlos Ranna,
entendeu que sim. Em face da divergência, permanece em discussão. Em votação.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS TAUFNER
– “Voto com o conselheiro Rodrigo Chamoun, relator.” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Acompanho o
conselheiro Rodrigo.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – “Acompanho o conselheiro Rodrigo.”
16) O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN se retirou do Plenário logo após a proclamação dos resultados de sua pauta, ficando ausente na deliberação do processo TC1373/2003, constante da pauta do senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, retornando em seguida. 17) O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, se retirou
do Plenário, passando presidência para o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO durante a apreciação dos
processos TC-3428/2009 e tC-5317/2009, ambos constantes da
pauta do senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, retornando em seguida. 18) No julgamento do processo TC2306/2012, que trata de Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Ibitirama, o relator, senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, encampou o voto-vista do senhor conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA, por rejeitar o Incidente de Inconstitucionalidade, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA – “Senhor presidente, essa matéria foi amplamente discutida, inclusive com a participação do Ministério Público de Contas, aquela questão de Lei Orçamentária de efeito
exaurido. A competência do mérito é da 2ª Câmara, então, prejudicado o Incidente de Inconstitucionalidade suscitado, com remessa
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dos autos à 2ª Câmara, para julgamento do mérito. É o meu voto.
O relator tinha processado o incidente, na verdade, uma divergência. Não sei qual a posição do relator, agora.’ O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “O relator não processou o incidente, apenas negou a exequibilidade à lei.”
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – “Senhor presidente, é porque o eminente relator colocou a
formação do prejulgado. É exatamente o caso, que entendo que
não é cabível a formação do prejulgado, porque a norma está exaurida no caso concreto, no período, digamos assim. Sé essa divergência. Mas vossa excelência tem razão quando diz que ele negou,
no caso concreto.” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Senhor presidente, vou acolher o voto. Devolvo a
palavra a vossa excelência, porque aí acaba a divergência. E é pertinente.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Na realidade, o incidente fica rejeitado,
mas negado a exequibilidade à lei, no caso concreto.” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “É o que já estava escrito.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Então, vossa excelência e o conselheiro Marco Antonio estão juntos nesse entendimento. Há uma
divergência de encaminhamento, uma vez que a área técnica sugere a promoção do incidente, e isso acabou não se estabelecendo na
discussão do processo passado, mas sim o entendimento do, no
caso concreto, negar a exequibilidade sem precisar promover o incidente. Em discussão. Em votação.” 19) O senhor conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES solicitou ao secretário-geral das
sessões que apregoasse o interessado e/ou seu representante legal
nos autos do processo TC-2494/2014, que trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Jadir José Pela, a fim de verificar a presença em Plenário para o exercício da sustentação oral
requerida, nos termos do artigo 327, § § 2º e 6º, do Regimento
Interno deste Tribunal, o que foi procedido. Apregoado o responsável e não havendo manifestação, o processo foi mantido em pauta
para a próxima sessão, nos termos regimentais. 20) Na apreciação
do processo TC-7254/2015, que trata de Representação em face da
Prefeitura Municipal de João Neiva, de relatoria do senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN proferiu seu voto-vista
pela rejeição do Incidente de Inconstitucionalidade, divergindo do
relator que manteve o seu voto, acrescentando jurisprudência do
STF para reforçar seus argumentos. De outro turno, o representante do parquet de contas agregou argumentos ao voto do relator
acerca da ausência de atribuição do cargo de procurador adjunto
criado pelo município de João Neiva questionado nos autos, asseverando que se trata de inconstitucionalidade formal e material da lei
de criação, citando, ainda, precedentes neste sentido já analisados
por este Tribunal. O relator solicitou que a transcrição da fala do
procurador-geral fosse anexada ao seu voto. Diante da controvérsia, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN solicitou ao relator que adiasse o julgamento para analisar o
precedente citado pelo MPEC, o que foi anuído, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Peço a compreensão para divergir no tocante ao incidente. É o mesmo tema que
já debatemos. Estou, preliminarmente, no sentido de rejeitar o incidente da Lei 1.509/2004 com remessa dos autos à 2ª Câmara,
para prosseguimento do feito.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “É uma lei orçamentária, excelência?” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Não. É a lei de criação do...fica
criado um cargo de procurador adjunto referência CC1, na esteira
do que entendeu o Núcleo de Estudos Técnicos e Conclusivos. Não
a vislumbro, no conteúdo da Lei 1.509/2004, qualquer ofensa à
Constituição da República simplesmente pela criação de um cargo
comissionado de procurador adjunto. Analisando-se os autos, não
verifico prova, e nem mesmo alegação, de que tal norma exclui das
atribuições do cargo de procurador adjunto as atividades de chefia,
direção ou assessoramento, única hipótese em que ensejaria colisão com o artigo 37, § 5º, da Constituição da República.” O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – “Então, vossa excelência, em voto vista, acompanha o
entendimento técnico para rejeitar o incidente. Sua excelência, o
relator, em seu voto, acompanhou o parecer ministerial negando
exequibilidade à lei e devolvendo para análise de mérito da 2ª Câmara. É isso?” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES – “É Presidente, mantenho o voto. Vou citar um voto de
um agravo regimental no Recurso Extraordinário 806436/SP, relatoria do Ministro Luiz Fux. Diz: ‘A criação de cargos em comissão
para o exercício de atribuições técnicas e operacionais pela munici-
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palidade exige a descrição de suas respectivas atribuições na própria lei’. Que, no meu entender, não foi feito. Existe também um
julgado de uma ADI 3.602, relatada pelo Ministro Joaquim Barbosa,
que diz ‘é inconstitucional a criação de cargos em comissão que não
possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não
demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu
superior hierárquico’. Então, podemos assegurar que a criação de
cargos em comissão para exercício das atribuições técnicas e operacionais que dispensa a confiança pessoal e autoridade pública,
contraria o artigo 37, inciso V, conforme colocado pela Ministra Carmem Lúcia, agora, em ação direta de inconstitucionalidade. Esse é
o voto.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – “Há uma divergência. Em face da divergência,
coloco o processo em discussão.” O SR. PROCURADOR-GERAL
LUCIANO VIEIRA – “Pela ordem! Agregando aqui argumentos ao
voto do relator. O conselheiro Rodrigo Chamoun disse que não vislumbrava a inconstitucionalidade na norma, por falta de prova. A
verdade é que a prova seria negativa, uma vez que a lei que se
reputa inconstitucional, não traz as atribuições do cargo. Um cargo
público sem atribuições é um não cargo. Ele, sequer, existe. Por
isso que, primeiramente, além da inconstitucionalidade material,
tem essa inconstitucionalidade formal. Porque a descrição das atribuições é justamente onde é possível se aferir a natureza do cargo,
se é um cargo estritamente técnico ou se é um cargo de chefia,
direção ou assessoramento. Sem essa descrição de atribuições, a
lei, por si só, já é inconstitucional. E o relator citou ali entendimentos do STF. E, em caso similar, da Prefeitura de Guarapari, este
Tribunal entendeu que a lei, também relativamente a procuradoria
jurídica, que não detinha as atribuições, era inconstitucional. Também lastreado com base em julgamentos de outros Tribunais de
Justiça, que foi citado naquele caso. Leio aqui o conceito de cargo
público está previsto na Lei Complementar 46, que é o Estatuto do
Servidor Público do Estado do Espírito Santo, mas agrega todos os
conceitos do cargo público, e que toda doutrina trata e não é nada
controverso. Diz: ‘Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público e que tem como
características essenciais a criação por lei, em número certo, com
denominação própria, atribuições definidas e pagamento pelos Cofres do Estado’. Então, para ser um cargo precisa desses requisitos
– criação por lei, em número certo, com denominação própria, atribuições e remuneração. Sem estes requisitos já existe aí uma inconstitucionalidade da lei. Como disse, não é cargo, não preenche
os requisitos da lei de modo que, possa fazer um adequado controle das atribuições, justamente da natureza do cargo, se é um cargo
efetivo ou se é um cargo de provimento em comissão ou não. A
prova aí está plenamente trazida aos autos, que é a própria cópia
da lei, que cria o cargo e não dá atribuições a ele. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
– “Só vou esclarecer a todos, este processo teve uma instrução
técnica inicial que dizia da impossibilidade da criação desse cargo
de subprocurador, que deveria ser cargo de carreira, ocupada por
meio de concurso. Na conclusiva, acabou construindo o conceito de
que é possível sim a criação de cargo de subprocurador, sem que
isso fosse ocupado obrigatoriamente, por concurso. Sua excelência,
o procurador, construiu o conceito de que no caso concreto, em
face da ausência da lei e das atribuições do cargo, não era possível
que fosse considerado regular a sua criação. Entendimento este
que foi acompanhado pelo relator. Em voto-vista, o conselheiro
Chamoun acompanhou o entendimento técnico da possibilidade da
criação. E esta é a divergência que estamos a discutir. Em discussão.” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
– “Presidente, só queria mencionar que os argumentos trazido pelo
Ministério Público, por meio do procurador Luciano, vem corroborar
o nosso voto porque eu já estava acompanhando o Ministério Público no assunto.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Presidente, o procurador Luciano trouxe
a existência de um precedente nosso, de Guarapari. Peço ao conselheiro Sérgio Borges, se for possível, adiar. Porque havendo o precedente, unindo o precedente aos argumentos debatidos, pode ser
que reveja a minha posição. Mas preciso de tempo para analisar. Se
sua excelência puder adiar uma semana, para a próxima sessão.” O
SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Presidente, vou adiar por solicitação do conselheiro Rodrigo.” 21) Durante a discussão do processo TC-1013/2011, que trata de Recurso
de Reconsideração interposto pelo senhor Ademar Sebastião Rocha
Lima, de relatoria do senhor conselheiro em substituição MARCO
ANTONIO DA SILVA, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN citou precedente semelhante ao trazido pelo
relator, em que se propunha o deferimento de tutela antecipada,
mas ressaltou que, no seu caso, ouviu o MPEC antes de pautar o
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processo, momento em que o representante ministerial solicitou
vista dos autos. 22) O senhor conselheiro em substituição MARCO
ANTONIO DA SILVA solicitou ao secretário-geral das sessões que
apregoasse os interessados e/ou seus representantes legais nos
autos do processo TC-2020/2012, que trata de Prestação de Contas
Anual da Câmara Municipal de Anchieta, e do processo TC2636/2013, que trata de Auditoria realizada na Secretaria de Estado da Educação – SEDU, a fim de verificar a presença em Plenário
para o exercício da sustentação oral requerida, nos termos do artigo 327, § § 2º e 6º, do Regimento Interno deste Tribunal, o que foi
procedido. Apregoados os responsáveis e não havendo manifestação, os processos foram mantidos em pauta para a próxima sessão,
nos termos regimentais. 23) O senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, convocou a senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS para compor o quórum,
nos termos do §1º do artigo 28 da Lei Orgânica desta Corte, para
apreciação do processo TC-3804/2014, face à abstenção dos senhores conselheiros RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN e
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES. 24) Na apreciação do processo
TC-205/2015, que trata de Representação em face da Prefeitura
Municipal de Cariacica, de relatoria do senhor conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO proferiu seu voto-vista acompanhando os pareceres técnico e ministerial, pela necessidade de lei
específica para disciplinar o pagamento de 13º salário e 1/3 de férias aos agentes políticos. O relator, por sua vez, manteve o seu
voto, pela rejeição do Incidente de Inconstitucionalidade suscitado
nos autos e pela improcedência da representação, afirmando que a
exigência de legislação se restringe aos vereadores, não se aplicando aos secretários municipais dada a natureza do cargo. Aberta a
discussão e votação, prevaleceu o voto do relator, restando vencido
o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO,
tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor
presidente, a matéria aqui é sobre a necessidade de ter lei própria,
ou não, para o pagamento de décimo terceiro. Estou acompanhando a área técnica e o Ministério Público, entendendo que, embora,
a Constituição garanta o direito, mas há necessidade de se ter uma
lei específica para disciplinar a remuneração. Então, nesse ponto,
acompanho a área técnica e o Ministério Público.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – “Senhor
presidente, nesse caso, em se tratando de pagamento de subsídio,
concordo com o conselheiro Ranna, que é de bom alvitre que tenhamos uma legislação municipal fixando. Todavia, em relação à parcela de pagamento de subsidio, a própria área técnica entendeu,
em posicionamentos anteriores, que existe uma natureza mista, no
que diz respeito a essas funções, digamos, secretário. Então, em
razão disso, nesse caso concreto, optei por entender que se estendia a eles a questão da possibilidade de pagamentos subsidio por
conta do permissivo constitucional. O que, obviamente, não se estende a edil. Então, só feito este esclarecimento, esta ressalva.
Mantenho a minha posição pelo afastamento (leitura). Há uma divergência. Retorno a palavra a vossa excelência, senhor presidente.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – “Senhor presidente, só uma pergunta ao relator. Então, conselheiro, no voto autoriza o pagamento, mesmo com a ausência da lei?” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – “Sim. Porque até em decisões anteriores, a
área técnica entendeu que a natureza do cargo de secretário tem
uma questão mista. Diversamente, deixando claro que para vereador, em hipótese nenhuma tem essa questão, tem que ter a lei
específica. Então, cairia, digamos assim, aplicação da lei estatutária
de maneira geral para cargos que são comissionados, digamos assim. Porque o secretário, embora seja um agente político, tenha
pagamento por subsidio, que isso é indiscutível, continua com
aquela característica de servidor comissionado. Por essa razão, é
que há essa distinção e que estou diferenciando e excluindo a irregularidade, mas deixando claro que para edil não tem essa particularidade.” 25) Na apreciação do processo TC-11412/2015, que trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Tenório
Gomes da Silva, de relatoria do senhor conselheiro em substituição
MARCO ANTONIO DA SILVA, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO proferiu seu voto-vista acompanhando os
pareceres técnico e ministerial, sendo seguido de pedido de vista do
senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN.
26) Após ouvir o voto do relator, senhor conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA, pela realização de diligência no
processo TC-13374/2015, que trata de Tomada de Contas Especial
realizada no âmbito da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, o senhor conselheiro SE-
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BASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO considerou prudente a sugestão do relator, acompanhando, conforme notas taquigráficas a
seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente, no caso concreto, entendo que o conselheiro relator tem razão de solicitar essa diligência. Porque se ficar comprovado que houve aquisição de dois tanques de seis mil litros, entendo que para a atividade leiteira está
atendido. Mesmo porque na época da entressafra, onde há baixa
produção, um tanque menor torna-se até mais efetiva a refrigeração do que um tanque muito grande. Então, acompanho o relator
pela diligência.” 27) Após voto do relator, senhor conselheiro em
substituição MARCO ANTONIO DA SILVA, pela retenção da garantia
do contrato até o julgamento do feito sem a suspensão dos pagamentos, no processo TC-2267/2016, que trata de Denúncia em face
da Prefeitura Municipal de Serra, o senhor conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO acrescentou que a jurisprudência pátria não permite a suspensão dos pagamentos, exceto quando o
prestador de serviço der causa à irregularidade em razão de má-fé,
com o que concordou o relator, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Vossa excelência acompanhou o
entendimento técnico na proposta de retenção cautelar da garantia
do contrato; divergiu por suspender o pagamento, entendendo que
em hipótese de serviço realizado da jurisprudência pátria no sentido de efetuar o pagamento; também divergiu no momento da conversão em tomada de contas e acompanhou na citação e notificação, dez dias. Em discussão.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO - “Acompanho o relator. Apenas
acrescentando que a jurisprudência pátria, conforme dito pelo relator, é válida, caso o prestador de serviço não tenha dado causa à
ilegalidade, ou por má-fé.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO
MARCO ANTONIO DA SILVA – “É. Isso está consignado quando
não há má-fé. Se houver má-fé não se aplica.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - “Inclusive, aplicação literal do art. 49, da Lei 8.666/93. Acompanho.”
28) Antes do encerramento da sessão, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO registrou o seu voto nos
três processos de vista que havia devolvido, por não estar presente
na próxima sessão, quais sejam, TC-8067/2007, TC-8069/2007 e
TC-7063/2014, em que sua excelência divergiu do relator, senhor
conselheiro afastado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL, acompanhado a área técnica e o MPEC. Na oportunidade, o senhor conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA, solicitou que
ficasse registrado também o seu voto em relação ao processo TC3385/2016, também de relatoria do senhor conselheiro afastado
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL, que havia devolvido de vista
na sessão próxima passada, pelo não acolhimento da preliminar
de preclusão. – LEITURA DE ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO UNÂNIMES – O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN procedeu à leitura do Parecer Prévio TC-26/2017, proferido nos autos do processo TC-13589/2015, em atendimento ao artigo 73, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos cento
e um processos constantes da pauta, fls. 45 a 59, parte integrante
da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou encerrada a sessão às dezenove horas, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores auditores e senhor procurador para a próxima sessão ordinária do Plenário, a ser realizada
no dia onze de julho de dois mil e dezessete, às quatorze horas. E,
para constar, eu, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões, lavrei a presente ata que, depois de aprovada,
vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente, demais
conselheiros, conselheira substituta e senhor procurador.
-CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 01435/2006-2
Unidade gestora: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2005
Apensos: 00632/2006-2, 01589/2006-1, 02279/2005-3,
03734/2005-1, 04301/2008-2
Interessado: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Responsável: ALEXANDRE MARCELO COUTINHO SANTOS [Flávia Motta, José Carlos Stein Jr, Luciano Damasceno da
Costa], CESAR ROBERTO COLNAGHI [Jorge Elias Zucoloto Junior, José Carlos Stein Jr, Lais Lemos Bragatto, Stela Mara Cardoso
Reis], CLAUDIO HUMBERTO VEREZA LODI [Darcy Henrique
Pellissari], PAULO ROBERTO FOLETTO [Darcy Henrique Pellissari], REGINALDO DE ALMEIDA [Jabes Miguel Moraes Júnior],
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ROBSON DE SOUZA VAILLANT
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 04449/2013-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 04445/2013-4, 04446/2013-9, 04576/2010-8,
05051/2004-1
Recorrente: CARLOS OLIVEIRA GALVEAS [Arnaldo Brasil Fraga, Gustavo Miguez Costa, JOANA BARROS VALENTE, Ricardo Barros Brum ], MARIA BERNADETE AGUIRRE VON RANDOW [Arnaldo Brasil Fraga, Gustavo Miguez Costa, JOANA BARROS VALENTE, Ricardo Barros Brum ]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.
Processo: 03328/2014-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: PREFEITURA VILA VELHA
Responsável: ALCIO DE ARAUJO, ALEXANDRE DUTRA SALGADO, ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI, ASSOCIACAO MENSAGEIROS DA BOA NOVA [ANA PAULA WOLKERS
MEINICKE, Felipe Felix Amaral], CRISTIANY ALVES DE OLIVEIRA FONTENELLE, DALTACIR FERREIRA DOS SANTOS, ELLEN
VIRGINIA DE FREITAS TONONI, FABIANA MAIORAL FORESTO, IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES, JADER MUTZIG BRUNA, JOSE HERMINIO RIBEIRO, KLEDSON
ANDRADE COSTA, OSAMU FRANCISCO TAKAHATA, RAFAEL
FAVATTO GARCIA, RODNEY ROCHA MIRANDA, ROMARIO DE
CASTRO, SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO, SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO
Deliberações: Pregão realizado. Retirado de pauta
Processo: 07862/2014-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: TRIBUNAL CONTAS ESPIRITO SANTO
Responsável: AGLIMAR VELOSO NETO, ANTONIO CARLOS
NASCIMENTO VALENTE, EVILASIO DE ANGELO, MANOEL
LOPES CANCADO JUNIOR, MARCOS ANTONIO RODRIGUES,
NEUCIMAR FERREIRA FRAGA [SANTOS FERREIRA DE SOUZA],
SAULO RODRIGUES MEIRELLES
Vista: Marco Antônio da Silva (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Marco Antônio da Silva.
Processo: 03876/2015-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: CAMARA VILA VELHA
Responsável: IVAN CARLINI, MARCOS ANTONIO RODRIGUES, ROGERIO CARDOSO SILVEIRA
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.
Processo: 13584/2015-2
Classificação: Prejulgado
Suscitante: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01988/2016-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03474/2009-1
Recorrente: WANZETE KRUGER [OCTAVIO LUIZ GUIMARÃES]
Deliberações: Adiado
Processo: 05300/2016-1
Classificação: Ato Normativo - Projeto de Enunciado de Súmula
Jurisprudência
Interessado: Conselheiro Efetivo (Sérgio Aboudib Ferreira Pinto)
Deliberações: Acórdão. Aprovar Súmula nos termos do voto do
relator.
Processo: 06603/2016-4
Classificação: Prejulgado
Suscitante: Conselheiro Efetivo (Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun)
Vista: Marco Antônio da Silva (Vista - 2ª Sessão)
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Deliberações: Adiado
Processo: 06875/2016-4
Unidade gestora: Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho
de Aracruz
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: MARIA DE FATIMA FURTADO NUNES, NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Recomendações. Arquivar.
Processo: 01408/2017-1
Unidade gestora: Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo, Departamento de Estradas
de Rodagem do Espírito Santo, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Classificação: Agravo
Recorrente: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A. [RODRIGO LOUREIRO MARTINS]
Deliberações: Adiado
Processo: 01438/2017-1
Unidade gestora: Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo, Departamento de Estradas
de Rodagem do Espírito Santo, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Classificação: Agravo
Recorrente: CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA
LTDA [Alison Kaiser Guerini de Araújo, SOLANGE FARIA MADEIRA
PIANTAVIGNA], DUDAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. - ME [Alison Kaiser Guerini de Araújo, SOLANGE FARIA MADEIRA PIANTAVIGNA]
Deliberações: Adiado
Processo: 02056/2017-1
Unidade gestora: Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo, Departamento de Estradas
de Rodagem do Espírito Santo, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Classificação: Agravo
Recorrente: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA
LTDA [ALBERTO NEMER NETO, ANDRE OURIVIO FERNANDES,
BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA, CAROLINA SARMENTO
SPALENZA, DA LUZ , RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS,
DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI, FELIPE ITALA RIZK, FERNANDO GOMES DOS SANTOS, ISABELA DE ARAUJO SAAR, LUISA PEREIRA
VIANA, PEDRO COTA PASSOS, RAFAEL RAMOS FRIGGI, VINICIUS
DINIZ SANTANA], URBESA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA [ALBERTO NEMER NETO, ANDRE OURIVIO FERNANDES, BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA, CAROLINA SARMENTO
SPALENZA, DA LUZ , RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS,
DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI, FELIPE ITALA RIZK, FERNANDO GOMES DOS SANTOS, ISABELA DE ARAUJO SAAR, LUISA PEREIRA
VIANA, PEDRO COTA PASSOS, RAFAEL RAMOS FRIGGI, VINICIUS
DINIZ SANTANA]
Deliberações: Adiado
Total: 13 processos
-CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL
Processo: 03180/1995-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Castelo
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00427/1994-7, 02249/1996-8
Recorrente: VICENTE SCHETTINO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02673/1998-9
Unidade gestora: Companhia Espírito Santense de Saneamento
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02638/1997-9, 02706/1998-1, 02818/1998-5,
04716/2005-5
Recorrente: CLAUDIO DE MORAES MACHADO
Deliberações: Adiado
Processo: 03790/1998-7
Unidade gestora: Companhia Espírito Santense de Saneamento
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 1997
Apensos: 00223/1998-6, 03810/1998-1
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Responsável: CLAUDIO DE MORAES MACHADO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 04110/1999-1
Unidade gestora: Companhia Espírito Santense de Saneamento
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 04055/1999-6, 04096/1999-5, 06057/1997-2
Recorrente: JOAO LUIZ PASTE
Deliberações: Adiado
Processo: 01370/2001-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Fazenda
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2000
Apensos: 03230/2005-1, 03355/2003-6, 04209/2004-3
Interessado: ENIVALDO EUZEBIO DOS ANJOS
Responsável: JOAO LUIZ DE MENEZES TOVAR, JOSE CARLOS DA FONSECA JUNIOR
Deliberações: Adiado
Processo: 02779/2003-1
Unidade gestora: Superintendência dos Projetos de Polarização
Industrial
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00771/2002-2, 02778/2003-6, 02781/2003-8,
02794/2002-7, 04763/2008-4, 05942/2001-2, 05999/2013-6
Interessado: SUPERINTENDENCIA DOS PROJETOS DE POLARIZACAO INDUSTRIAL
Recorrente: ANTONIO MARCOS RODRIGUES MATTOS
Deliberações: Adiado
Processo: 01369/2004-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Domingos Martins
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 01421/2003-6, 01471/2003-4, 02711/2003-2
Recorrente: VANDELINO AGUIAR PEREIRA
Deliberações: Adiado
Processo: 01467/2004-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Aracruz
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 01076/1999-2, 01350/1999-6, 01614/2000-7,
02595/1999-1, 05201/2001-4, 06296/2002-1
Recorrente: PEDRO TADEU COUTINHO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 00256/2005-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Pavão
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00704/2004-7, 00746/2005-9, 01374/2004-3,
03044/2004-8
Recorrente: JOSE LOPES MARIANO
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 05132/2007-6
Unidade gestora: Vice Governadoria do Estado do Espírito Santo
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 01488/2006-4, 03647/2006-4, 05133/2007-1
Recorrente: NORMA TONELI TEDESCO [FLAVIO CHEIM JORGE]
Deliberações: Adiado
Processo: 08067/2007-2
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 06885/2013-3
Representante: ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA
Responsável: CESAR ROBERTO COLNAGHI, CONSTRUTORA
ATERPA S/A., DALMO BERNARDES MACHADO, ENGEPAVI
CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP,
ENIO BERGOLI DA COSTA, JOSE EUGENIO VIEIRA, JUAN
CARLOS VICTOR ANTONIO ROJAS SALINAS, LAURO FARIA
SANTOS KOEHLER, NINA ROSA MAZZINI MUNIZ, RICARDO
DE REZENDE FERRACO [CAETANO CORRÊA PEIXOTO ALVES,
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO, NATÁLIA CID GÓES, RODRIGO
ELLER MAGALHÃES], RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, VALDIR KLUG, WOLMAR ROQUE LOSS
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Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo: 08069/2007-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Inspeção
Interessado: ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA
Responsável: ANDRE GERALDO ALTOE, CONSTRUTORA R
MONTEIRO EIRELI, ENGEPAVI CONSULTORIA E PROJETOS
DE ENGENHARIA LTDA - EPP, ERMISON MOTTA, HELIEGE
DE BARROS COUTINHO COUZZI, JOSE EUGENIO VIEIRA,
LAURO FARIA SANTOS KOEHLER, OCTACIANO GOMES DE
SOUZA NETO [ANA CAROLINA RODRIGUES MENDES, EDER JACOBOSKI VIEGAS, JORDANA NEGRELLI COMPER, PRISCILA DE FIGUEIREDO CAVALIERI, VIEGAS & ALMEIDA CONSULTORIA JURIDICA EMPRESARIAL], RICARDO DE REZENDE FERRACO, RICARDO LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, WOLMAR ROQUE LOSS
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo: 02867/2009-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Pedido de Revisão
Apensos: 07375/2003-1
Requerente: LUIZ CARLOS CACA GONCALVES
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02101/2012-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
Apensos: 05781/2012-2
Interessado: CAMARA ITAPEMIRIM
Responsável: ADIEL DOS SANTOS PEREIRA, ALEXSANDRO
DA CONCEICAO SACRAMENTO, ARILSON DE ANDRADE DA
SILVA, EDVALDO DE ANDRADE PECANHA, EXECUTA CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA - ME [GIOVANNI SANGLARD
HERMISDORFF], FERNANDO ANTONIO MOREIRA PINHEIRO,
GALANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS [ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE], GELSON PEREIRA DA SILVA, MARIA DA
PENHA SILVA BRASIL, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA,
ROBERTO LIMA COIMBRA, VANDERLEI LOUZADA BIANCHI
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02820/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Interessado: PREFEITURA VITORIA
Responsável: JOAO CARLOS COSER [ALINE DUTRA DE FARIA,
FELIPE OSORIO DOS SANTOS, FELIPE OSORIO DOS SANTOS]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03483/2013-8
Unidade gestora: Banco do Estado do Espírito Santo S/A
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
Apensos: 04985/2013-2
Interessado: BANESTES SA
Responsável: ADENILSON GOMES DA SILVA, ANDERSON
FERRARI JUNIOR, ANSELMO CUSTODIO LAMAS LOPES, ANSELMO MAGESKI, BRUNO CURTY VIVAS, BRUNO PESSANHA
NEGRIS, CLAUDIA VALLI CARDOSO MACHADO, DOUGLAS
FRANCISCO COSMO, GIVALDO BARCELOS JUNIOR, JOSE
ANTONIO BOF BUFFON, LUIZ ALFREDO PRETTI, MARA
CRISTINA FALLER PEREIRA MATTOS, MARIA AUGUSTA
CARLETE, MARIA CONCEICAO SANTOS ALMEIDA, MARIA
GORETH GASPARINI SELVATICI, MARILZA CANDIDO RIBEIRO, MONICA CAMPOS TORRES, PAULO EMANUEL FONSECA
DOMINGUES TAVARES, PEDRO PAULO BRAGA BOLZANI,
RANIERI FERES DOELLINGER, RENATTA DE CARVALHO FIGUEIREDO RANGEL, SANDRA MARA SIMOES ARAUJO, WLADIMIR KOEHLER BEHNING
Deliberações: Adiado
Processo: 04448/2013-8
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Unidade gestora: Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02527/2008-9, 04904/2008-2
Recorrente: DERCELINO MONGIN [EDER JACOBOSKI VIEGAS],
GETULIO DARCY CURTY PIRES [EDER JACOBOSKI VIEGAS,
FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO], LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA [EDER JACOBOSKI VIEGAS]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 08463/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: TRIBUNAL CONTAS ESPIRITO SANTO
Responsável: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA [MARGARETT DE OLIVEIRA KUSTER], ELISON CACIO CAMPOSTRINI [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA
SILVA], JOSE GERALDO GUIDONI [IGOR WANDY VOLZ]
Deliberações: Adiado
Processo: 07063/2014-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Anual - Prefeito
Apensos: 02040/2013-7
Responsável: ORLY GOMES DA SILVA
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo: 01999/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 02011/2016-5, 02096/2016-7
Representante: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Responsável: SILVANIO JOSE DE SOUZA MAGNO FILHO,
TIAGO MULLER VALCHER
Terceiro interessado: MUNICIPIO DE VITORIA [ALESSANDRA COSTA FERREIRA NUNES, RUBEM FRANCISCO DE JESUS]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03385/2016-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cariacica
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 07141/2013-3
Interessado: ADILSON AVELINA DOS SANTOS [JOÃO VICTOR DE
FREITAS ESPINDULA], MARCOS BRUNO BASTOS [JOÃO BATISTA
BARBOZA]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 07113/2016-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cariacica
Classificação: Agravo
Recorrente: ADILSON AVELINA DOS SANTOS [JOÃO VICTOR
DE FREITAS ESPINDULA]
Adiamento: 5ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 10036/2016-2
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Administração de Vitória
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO [Amilton Poubel do Carmo, Claudia Gomes da Mota Nimer,
Claudia Valli Cardoso Machado , Cleidiane Neves Vieira , Danuza
Dutra Neitzel, Devacir Dalfior, Elseana Maria Valim de Paula , Fernanda Alves de Mattos, Flavio Teixeira Rasseli, Gislaine de Oliveira
Paris Gomes, Iara Ribeiro Pereira , Jose Aloisio Pereira Sobreira,
Juliana Costa Souza de Almeida , Larissa Soares Gomes da Silva
, Mara Cristina Faller Pereira Mattos, Marcela Gasparini de Miranda Vidigal , Márcio Amorim Campos Bomfim , Neuza Schulthais
Andrade, Omar de Albuquerque Machado Junior, Patricia Ragazzi
, Paula Santos Oliveira Loyola , Renato Boninsenha de Carvalho,
Renatta de Carvalho Figueiredo Rangel , Sergio Bernardo Cordeiro
, Valmir Capeleto Guarnier, Vitor Gonçalves Machado ]
Responsável: SILVANIO JOSE DE SOUZA MAGNO FILHO,
TIAGO MULLER VALCHER
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02324/2017-9
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Administração de Vitória
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Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA [LEONEL ABRAO,
REGINALDO MAURICIO ROCHA]
Responsável: RODOLFO SOUZA PUPPIM, SILVANIO JOSE DE
SOUZA MAGNO FILHO
Deliberações: Adiado
Total: 24 processos
-CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 07361/2008-1
Unidade gestora: Polícia Civil do Espírito Santo
Classificação: Consulta
Consulente: GERALDO MARTINHO DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Não conhecer. Arquivar.

Apensos: 01835/2014-4, 05928/2009-8
Interessado: ELIESER RABELLO
Recorrente: Ministério Público de Contas
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado

Processo: 02445/2011-4
Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2010
Apensos: 02722/2011-1
Interessado: FUNDO ESTADUAL SAUDE
Responsável: ALINNE ALVES PESSOA CERUTTI, ANSELMO
TOZI, BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA [Carlos Alberto Trad Filho, ROGÉRIO BRUM MATTOS], EXPRESSA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA [ALEXANDRE
AROEIRA SALLES, ALEXANDRE LEVINZON, ANDRÉ FARHAT PIRES,
BRUNA CAROLINA BARBOSA SOARES, CRISTIANO NASCIMENTO E
FIGUEIREDO, EUGENIO ROMITA FILHO, FERNANDA MARIA GOMES
ZAMBELLI, FRANCISCO FREITAS DE MELO FRANCO, GUILHERME
LACERDA OLIVEIRA RODRIGUES MEYER, JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR, JORGE NUNES DA SILVA NETO, LUIS HENRIQUE
BAETA FUNGHI, MARIA JÚLIA LACERDA ROSELLI GOULART DA
ROCHA, MARINA HERMETO CORREIA, MATHEUS GARRIDO DE
OLIVEIRA KABBACH, MILENA COSTA, PATRICIA GUERCIO TEIXEIRA DELAGE, RAFAEL VILELA BORGES, RAPHAEL LUCEIRO
DOS SANTOS, RAQUEL DE MORAES LAUDANNA, RENATA VILELA
SAMPAIO, TATHIANE VIEIRA VIGGIANO FERNANDES, TATIANE
GOLFETTO SOLDNER ALVES], JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA
LTDA [ADRIANA SIMADON BERTONI, CYNTHIA EMY TAMAJUSUKU,
FELIPE CHIATTONE ALVES, JULIANA CAPORAL FERRARI, LEANDRO
JOSE DOS SANTOS GOMES, MARIANGELA VASSALO, RAFAEL GALVAO SILVEIRA, RENATA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SHIOSAWA,
RICARDO ALVES BASTOS, SILVIA MARIA COELHO PIRES HAUSCHILD, TANIA MARIA CARDOSO DE MENDONÇA], JEFERSON SILVA CARMO, MARIA DE LOURDES SOARES, RAFAEL FREITAS
DE ARAUJO
Deliberações: Pregão realizado. Retirado de pauta

Processo: 03879/2015-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: CAMARA ANCHIETA
Responsável: CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA, DILERMANDO MELO DE SOUZA JUNIOR, GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS, JOAO CARLOS SIMOES NUNES,
JOCELEM GONCALVES DE JESUS, JOSE MARIA ROVETTA,
ROBERTO QUINTEIRO BERTULANI, ROBSON MATTOS DOS
SANTOS, ROSEMARY PIRES VASCONCELOS ROVETTA, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI, VALBER JOSE SALARINI
Deliberações: Acórdão. 1) Preliminarmente Rejeitar Incidente de
Inconstitucionalidade - 2) Não autuar novo processo - 3) Acolher
razões de justificativa. Afastar irregularidades - 4) Regular c/ Quitação - 5) Arquivar.

Processo: 07087/2011-6
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
Classificação: Tomada de Contas Especial
Apensos: 01114/2011-9, 04611/2008-4
Interessado: POLICIA CIVIL
Responsável: ANTONIO FIALHO GARCIA JUNIOR [VITOR
BELISÁRIO COUTO], ASSOCIACAO DOS INVESTIGADORES DE
POLICIA CIVIL DO ES [JOSÉ CARLOS NASCIF AMM, JULIO CESAR BARREIRO RANDOW SANTANA, RODRIGO JOSÉ PINTO AMM,
VITOR BELISÁRIO COUTO], CENTRO DE ESTUDOS E APLICACOES PARA AS NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (CEANTE), FERNANDO ANTONIO DAL PIERO, HELIO MOREIRA
DE MENEZES, JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA [BRUNO ROCHESSO PRATTI, LUCIANO CEOTTO, RAFAEL SALVADOR CIPRIANO], MARCUS VINICIUS SANTOS DE ANDRADE, REJANE
GANDINE FIALHO, TDA3 TREINAMENTO DINAMICO AVANCADO LTDA - ME, UBIRAJARA FRAZAO GONCALVES
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 09070/2013-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 06062/2009-2
Interessado: HAROLDO CORREA ROCHA
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Vista: Marco Antônio da Silva (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Marco Antônio da Silva.
Processo: 09680/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Classificação: Recurso de Reconsideração
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Processo: 01835/2014-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 05928/2009-8, 09680/2013-1
Recorrente: ELIESER RABELLO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado

Processo: 03899/2015-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
Apensos: 00580/2014-1, 00582/2014-9
Responsável: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD [PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.
Processo: 04912/2016-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: W F ENGENHARIA LTDA
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, EMANUEL
DE OLIVEIRA VIEIRA, IVETE DA SILVA ALMEIDA LOSS, LUCIANE NUNES DE SOUZA, LUIZ JOSE ALLEDI DE CARVALHO,
ORLY GOMES DA SILVA
Deliberações: Acórdão. Extinção sem resolução de mérito. Arquivar. Por maioria, parcialmente vencido conselheiro Ranna, que
acompanhou área técnica e MPEC. Sem divergência, abstiveram-se de votar os conselheiros Rodrigo Chamoun e Sérgio Borges,
por suspeição.
Processo: 08397/2016-1
Unidade gestora: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo, Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, Governo do
Estado do Espírito Santo, Ministério Público do Estado do Espírito
Santo, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Levantamento
Responsável: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, ELDA MARCIA
MORAES SPEDO, LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA, PAULO CESAR HARTUNG GOMES, SERGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO, THEODORICO DE ASSIS FERRACO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 09883/2016-4
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer
de Vila Velha
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Membros do Ministério Público de Contas (LUCIANO VIEIRA)
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Improcedência. Determinação.
Arquivar.
Processo: 10396/2016-2
Unidade gestora: Governo do Estado do Espírito Santo
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Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Deputado estadual (ES, SERGIO MAJESKI)
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 00205/2017-1
Unidade gestora: Governo do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Acompanhamento
Apensos: 01164/2017-6, 01165/2017-1
Responsável: PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Encaminhar cópias. Apreciar item relativo
à transparência da gestão fiscal na análise da PCA do Governador/2016, nos termos do voto do relator. Apensar à PCA.
Processo: 02859/2017-6
Unidade gestora: Polícia Militar do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Processo: 03828/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinação. Sem divergência,
abstiveram-se de votar, por suspeição, os conselheiros Rodrigo
Chamoun e Sérgio Borges.
Total: 15 processos
-CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 05759/2012-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Interessado: PREFEITURA SAO MATEUS
Responsável: AGNELO SANTA FE AQUINO NETO, AMADEU
BOROTO, AMAURI PINTO MARINHO, CONRADO BARBOSA
ZORZANELLI, GETALVARO GOMES DA SILVA, GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA, LUIGIA UBIZZONI BORDONI, MAURO JORGE
PERUCHI, RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO,
SARA MENDONCA SANTOS COSTA, TATIANA APARECIDA
OTONI, VIVALDO GONCALVES LOPES NETO
Deliberações: Sobrestado
Processo: 04106/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 09151/2015-7
Responsável: GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Parecer Prévio. 1) Preliminarmente, afastar Incidente de Inconstitucionalidade - 2) Aprovação c/ Ressalvas - 3) Recomendações - 4) Arquivar. Por maioria, vencido conselheiro Ranna
que acompanhou área técnica e MPEc.
Processo: 04804/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Processo: 05301/2016-5
Classificação: Ato Normativo - Projeto de Enunciado de Súmula
Jurisprudência
Interessado: Conselheiro Efetivo (Sérgio Aboudib Ferreira Pinto)
Vista: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Processo: 02814/2017-9
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: COOPATAXI COOP DE TRANSP PASSAG E CARGAS
E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS [ÉRICA VERÍSSIMO ESPÍNDULA, GABRIELA VERÍSSIMO ESPÍNDULA, VANIA VERISSIMO
DA SILVA]
Responsável: DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS, HELOIZA
DA ROCHA RODRIGUES
Deliberações: Decisão. Conhecer. Indeferir cautelar. Tramitar sob o
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rito ordinário. Notificação 10 dias.
Total: 5 processos
-CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 01373/2003-1
Unidade gestora: Junta Comercial do Estado do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2002
Apensos: 05289/2002-8
Interessado: JUNTA COMERCIAL ES
Responsável: MARIA ELISA ZAGO ROCHA, OLAVO BOTELHO
ALMEIDA, ROBERTO MARIANO
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Decisão. Reconhecer prescrição. Notificação para recolhimento 30 dias. Por maioria, vencido o conselheiro Ranna que
acompanhou a área técnica e o Ministério Público.
Processo: 05715/2007-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02963/2006-1
Recorrente: ALUIZIO CARLOS CORREA [ANDERSON SANT´ANA PEDRA, BRUNA FONTANA ZANONI, TALYTTA DAHER RANGEL
FORATTINI PEDRA]
Deliberações: Adiado
Processo: 03428/2009-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2008
Interessado: SEDU
Responsável: HAROLDO CORREA ROCHA, JOSE RAIMUNDO
PONTES BARREIRA
Deliberações: Acórdão. 1) Reconhecer prescrição. 2) Extinção sem
resolução de mérito. 3) Arquivar.
Processo: 05317/2009-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: CARLOS MAGNO DE JESUS PEREIRA, IVAN
CARLINI [DAIANE MARIA LOPES DA SILVA, DAIANE MARIA LOPES DA SILVA, FERNANDA VARELLA SERPA, JOSEDY SIMOES NUNES, MARCELO SOUZA NUNES, MARCELO SOUZA NUNES, PABLO
COSTA FERREIRA], MARCOS ANDRE NOGUEIRA FRASSON,
ULISERV COMERCIO E SERVICO LTDA - ME
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. devolvido. Regular c/ Ressalva. Quitação.
Arquivar.
Processo: 04280/2011-4
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Justiça
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Apensos: 09075/2013-3
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: ANGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS
Deliberações: Acórdão. 1) Considerar prejudicado o Incidente de
Inconstitucionalidade - 2) Atos regulares c/ ressalva - 3) Determinações - 4) Arquivar.
Processo: 01939/2012-9
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
Apensos: 03583/2012-2, 03622/2012-9
Interessado: SEDU
Responsável: ALDAIR ANTONIO RHEIN, ANA EREMITA BRAVIM RIBEIRO, JOSE RAIMUNDO PONTES BARREIRA, KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES, LISDALIA LANGSDORFF
SANTANA, PRISCILA CIBIEN BARATELLA, REGINA HELENA
SCHAFFELN XIMENES, ROBERTO LOPES BRANDAO, SANDRA
SARMENTO ARAGAO, SUELY DE SOUZA SERAFIM TEIXEIRA,
VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES
Deliberações: Adiado
Processo: 02306/2012-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2011
Responsável: JAVAN DE OLIVEIRA SILVA
Vista: Marco Antônio da Silva (Vista - 2ª Sessão)
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Deliberações: Acórdão. 1) Rejeitar Incidente de Inconstitcionalidade. Nos termos do voto-vista do conselheiro substituto Marco Antonio, encampado pelo relator - 2) Negar exequibilidade ao artigo
5º da Lei Municipal 719/2010, formando prejulgado - 3) Devolver
os autos à 2ª Câmara p/ julgamento de mérito.

Responsável: ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI,
RODNEY ROCHA MIRANDA, ROGERIO AUGUSTO MENDES DE
MATTOS
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Manter em pauta

Processo: 03218/2012-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: ENIO BERGOLI DA COSTA, ERNESTO PAIZANTE PEREIRA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Contas Irregulares p/ Ernesto Paizante Pereira. Deixar de aplicar multa em razão do falecimento. Condenação da prefeitura ao ressarcimento de 153.876,14 vRTEs

Processo: 02494/2014-2
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Responsável: JADIR JOSE PELA [PABLO DE ANDRADE RODRIGUES, SILVIA CRISTINA VELOSO]
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta

Processo: 06541/2012-4
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Interessado: PREFEITURA VILA VELHA
Responsável: ALBERTO JORGE DE MATOS, CARLOS ROBERTO BRAGA CARNEIRO JUNIOR, ESTRUTURAL CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LTDA, JORGE LUIS RODRIGUES COSTA, LEONARDO JOSE CUNHA BARRETO, MARIA DO CARMO
CAMENOTE MENDES, NEUCIMAR FERREIRA FRAGA, SHEILA
BATISTA DOS SANTOS, ZACARIAS CARRARETTO
Deliberações: Acórdão. 1) Reconhecer ilegitimidade da pessoa
jurídica Estrutural Construtora e Incorporadora Ltda - 2) Afastar
parcialmente irregularidades - 3) Acolher parcialmente razões de
justificativa - 4) Atos de gestão irregulares - 5) Multa individual
de 500 VRTEs p/ Neucimar Ferreira Fraga, Zacarias Carraretto,
Alberto Jorge Matos, Sheila Batista dos Santos, Leonardo José
Cunha Barreto, Carlos Roberto Braga Carneiro Junior, Jorge Luiz
Rodrigues.
Processo: 07385/2012-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: PREFEITURA VIANA [Antonio da Rocha Pimentel, Ronaldo Ferreira Chagas]
Responsável: ADEMILSON EMIDIO DE ABREU, ALCIONE
BRAUN, ANGELA MARIA SIAS, ARACELI ZORZANELLI, CECILIA MENEGUELLI, DANILO RAMALHO PINA [Antonio da
Rocha Pimentel, Ronaldo Ferreira Chagas], GERALDO RIBEIRO
DA COSTA JUNIOR [GERALDO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR],
JACQUELINE DOS SANTOS CANAL PIMENTEL, LILIANE BATISTA DE DEUS, LINDAMAR DE SOUSA FELIPPE [RICARDO
MASSE DE ASSIS], MATEUS ROBERTE CARIAS, PAULO AUGUSTO MARTINS PINHEIRO CHAGAS [PAULO AUGUSTO MARTINS PINHEIRO CHAGAS], ROSA HELENA ROBERTE CARDOSO
CARIAS, ROSILENE TRINDADE RODRIGUES CARIAS, URBIS
- INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA
Deliberações: Sustentação oral. Manter em pauta
Processo: 03245/2013-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Apensos: 00380/2013-6
Responsável: ANGELA MARIA SIAS [PAULO AUGUSTO MARTINS PINHEIRO CHAGAS]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 05711/2013-5
Unidade gestora: Banestes Seguros S/A
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 01244/2010-4, 01563/2010-5, 01565/2010-4,
01566/2010-9, 02467/2006-4, 03066/2005-2
Recorrente: FERNANDO RODRIGUES AZEVEDO, JOSE CARLOS LYRIO ROCHA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 07344/2013-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Apensos: 02797/2011-1

Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Processo: 02609/2014-8
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Responsável: FABIO NEY DAMASCENO [JOÃO VICTOR DE
FREITAS ESPINDULA, TATIANA DOS SANTOS MIRANDA]
Deliberações: Acórdão. 1) Deixar de citar a contadora - 2) Extinção sem resolução de mérito p/ Paulo Ruy - 3) Regular c/ Quitação p/ Fabio Ney Damasceno - 4) Recomendações. Por maioria,
parcialmente vencido conselheiro Ranna, que acompanhou área
técnica e MPEC.
Processo: 07254/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
Responsável: ROMERO GOBBO FIGUEREDO
Terceiro interessado: MILENA SPINASSE SCARPATI
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo: 07848/2015-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pancas
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03229/2013-8
Recorrente: MARCOS ALEXANDRE MATAVELI DE MORAIS [Liliane Emerick Nunes]
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento. Afastar irregularidades. Regular c/ Quitação. Arquivar.
Processo: 04602/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Pedido de Reexame
Recorrente: ELIAS DAL COL [JOSIMADSONN MAGALHÃES DE
OLIVEIRA]
Deliberações: Acórdão. Nâo conhecer. Arquivar.
Processo: 10375/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03345/2014-8
Interessado: JOSE ALCURE DE OLIVEIRA
Recorrente: Ministério Público de Contas
Deliberações: Adiado
Processo: 00201/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03134/2014-4
Recorrente: JANEDARQUE FARDIM
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Arquivar.
Total: 20 processos
-CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Processo: 06811/2010-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 07157/2010-1
Representante: PLAY CITY EVENTOS EIRELI - EPP
Responsável: ANDESSON CANZIAN MORAES [PEDRO JOSINO
CORDEIRO], CAPITAL RIO PRODUCOES APOIO E EVENTOS
LTDA - ME, CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS [PEDRO
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JOSINO CORDEIRO], COLLI SOM NOVA LTDA - ME [ALTAMIRO
THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA], CRISTIANE RESENDE FAGUNDES PARIS [PEDRO JOSINO CORDEIRO], CRISTIANO TESSINARI MODESTO [PEDRO JOSINO
CORDEIRO], GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO [ERIKA
HELENA LESQUEVES], GEORGE MACEDO VIEIRA [PEDRO JOSINO CORDEIRO], H. V. OLIVEIRA PRODUCOES E EVENTOS
- ME [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA
SILVA], JAYME VIEIRA TORRES FILHO [ROGERIO RIBEIRO
DO CARMO], L. M. RAMOS - ME, LEANDRO MORENO RAMOS [PEDRO JOSINO CORDEIRO], MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL [PEDRO JOSINO CORDEIRO], MARCO AURELIO
COELHO [PEDRO JOSINO CORDEIRO], OLDAIR DA SILVA
FERREIRA [PEDRO JOSINO CORDEIRO], RICARDO COELHO
DE LIMA [PEDRO JOSINO CORDEIRO], RODRIGO COELHO DO
CARMO [PEDRO JOSINO CORDEIRO], RV - CERIMONIAS E
PROMOCOES DE EVENTOS LTDA - EPP [DÁRIO JOSÉ SOARES
JUNIOR], SOLISMARA DE OLIVEIRA TOSATO DELARMELINA [PEDRO JOSINO CORDEIRO], VAGNER ANTONIO DE SOUZA [PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 01013/2011-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vitória
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00244/2006-4, 00440/2004-5, 01455/2004-3,
01587/2004-6, 12630/2015-7
Interessado: ADEMAR SEBASTIAO ROCHA LIMA [BÁRBARA DALLA
BERNARDINA LACOURT, FLAVIO CHEIM JORGE, MARCELO ABELHA
RODRIGUES, MYRNA FERNANDES CARNEIRO]
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo: 02020/2012-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
Apensos: 06083/2012-4, 06812/2012-6
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Responsável: A. D.PEREIRA FILHO, ADSON PINTO NOGUEIRA, ALEX PAULO DA COSTA, ANA PAULA PESSOA BRANDAO
CHIAPETA, ANDERSON MESQUITA RIBEIRO DE FREITAS,
ANTONIO VALENTE FERREIRA NETO, BRUNO ESTEFANO
TEIXEIRA, CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA, CLEBER OLIVEIRA DA SILVA, DALVA DA MATTA IGREJA [LUISA
PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], DHIEGO HENRIQUE ALVES PADOVANI [ELIAS GUSTAVO SALOMÃO MOZINE], EDSON VANDO SOUZA, FABIOLA FERREIRA SIMOES,
GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS, INNOVAR
CONSULTORIA EM MEDICINA, SEGURANCA DO TRABALHO
E SERVICOS LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA, JAMIL MIANA
QUINTEIRO, JOCELEM GONCALVES DE JESUS, JOSE MARIA
ROVETTA, MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD, MARGARIDA MARIA FURTADO CATARINOZI CECCON, REBECA
RAUTA MORGHETTI [REBECA RAUTA MORGHETTI], TEREZINHA
VIZZONI MEZADRI, VALBER JOSE SALARINI, VIVID - DESENVOLVIMENTO HUMANO & MELHORIA EMPRESARIAL
LTDA - ME
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 06036/2012-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Responsável: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS [LUIZA
PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], LUCIO BERILLI
MENDES [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO],
URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA [Raphael Barroso de
Avelois], VAGNER ANTONIO DE SOUZA [PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Decisão. Sobrestamento até julgamento do prejulgado TC 6603/2016, nos termos do voto-vista do conselheiro Ranna, encampado pelo relator.
Processo: 00967/2013-7
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: SEDU
Responsável: HAROLDO CORREA ROCHA, IVAN LAUER,
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KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 02636/2013-7
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
Interessado: SEDU
Responsável: ANA MARIA MORATI GOMES, JOSIVALDO
BARRETO DE ANDRADE, KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES, SANDRA SARMENTO ARAGAO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 02254/2014-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibitirama
Classificação: Consulta
Consulente: JOSE TAVARES DE MOURA
Deliberações: Sobrestado
Processo: 03804/2014-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02231/2012-5
Recorrente: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES [ALOÍZIO FARIA DE SOUZA FILHO, LUCAS CAMPOS DE SOUZA, MARLILSON M.
SUEIRO DE CARVALHO, RODRIGO CAMPANA TRISTÃO, RUBENS
CAMPANA TRISTÃO]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Decisão. Diligência 60 dias. Sem divergência, abstiveram-se os conselheiros Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges, por suspeição.
Processo: 00205/2015-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: CELSO ANDREON
Responsável: ADEMAR BRUMATTI, ADILSON AVELINA DOS
SANTOS [GUSTAVO FONTANA ULIANA], ANA FLAVIA FERRON,
ANTONIO CARLOS CESQUIM DINIZ, ANTONIO RODRIGUES
NETO, BEATRIZ DE OLIVEIRA ANDRADE, BRUNO POLEZ
COELHO, CARLOS RENATO MARTINS, CARLOS RENATO OLIVEIRA ALVES, CLAUDIO DENICOLI DOS SANTOS, CLAUDIO
MENDONCA DA SILVA, EDINALDO LOUREIRO FERRAZ, EDVALDO JOSE ERLACHER, ELIEZER SOARES ROCHA JUNIOR,
ELISANGELA LEITE MELO, EMANUELA DA CRUZ LOBATO,
EMERSON CABRAL PETERLE DE SOUZA, FABRICIO ARAUJO
DUTRA, GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR, JOAO FELICIO SCARDUA, JORGE DANIEL BEZERRA LEITE, MARCELO
DE OLIVEIRA MACHADO, MARY LUCY GOMES DE SOUZA,
NILSON MESQUITA FILHO, PAULO DOS SANTOS BARBOSA,
PRISCILA DOS REIS VASCONCELOS, RAFAEL CLAUDIO SIMOES, RENAN DE NARDI DE CRIGNIS, RICARDO SAYACINI
PANDOLFI, RUBENS SERGIO RASSELI, SAULO ANDREON,
WELLINGHTON NASCIMENTO DE LIMA
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. 1) Rejeitar Incidente de Inconstitucionalidade - 2) Deixar de converter em TCE - 3) Improcedência - 4) Arquivar. Por maioria, vencido conselheiro Ranna, que acompanhou
área técnica e MPEC.
Processo: 04288/2015-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Viana
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: CAMARA VIANA [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO,
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA]
Responsável: ANTONIO CEZAR LAZARO [ALTAMIRO THADEU F.
SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA]
Deliberações: Acórdão. Regular c/ ressalva. Quitação. Determinação. Arquivar. Por maioria, vencidos conselheiros Ranna e Rodrigo
Chamoun, que acompanharam área técnica e MPEC, acrescentando não ser cabível, no caso, a aplicação do Princípio da Insignificância.
Processo: 11412/2015-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02233/2010-8, 11813/2015-7, 11814/2015-1
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Interessado: TENORIO GOMES DA SILVA
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 11813/2015-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Marilândia
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02233/2010-8, 11412/2015-1, 11814/2015-1
Interessado: DJACIR GREGORIO CAVERSAN
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 11814/2015-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Marilândia
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02233/2010-8, 11412/2015-1, 11813/2015-7
Interessado: MAURICIO COLATTO
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 13374/2015-3
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: SEAG
Responsável: ADILSON GONCALVES FERREIRA, DISTRIMINAS DISTRIBUIDORA MINAS LTDA - ME, OCTACIANO
GOMES DE SOUZA NETO [ANA CAROLINA RODRIGUES MENDES,
EDER JACOBOSKI VIEGAS, JORDANA NEGRELLI COMPER, PRISCILA DE FIGUEIREDO CAVALIERI, VIEGAS & ALMEIDA CONSULTORIA JURIDICA EMPRESARIAL]
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Decisão. Diligência 60 dias.
Processo: 01687/2016-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Alegre
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03082/2012-4, 03206/2012-9, 06035/2012-5
Recorrente: DJALMA DA SILVA SANTOS [João Felipe Calmon
Nogueira da Gama, MARIA CHARPINEL SANTOS]
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo: 02267/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Responsável: ALVARO ROQUE TOSTA DA CUNHA, ANDREA
TONGO AMORIM, AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA, FLAVIO NARCISO CAMPOS, HERMAN MATTOS DE SOUZA, JEFFERSON ZANDONADI,
JOAO CARLOS MENESES, JOSE MARIA DE ABREU JUNIOR,
KLODAILSON MARTINHO MACHADO ROLLA, MARCELO BORGES DE CARVALHO, SAMUEL DIAS DE SOUZA FILHO, TANIA
LUCIA COUTINHO DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. 1) Determinar a retenção da garantia até o
julgamento. 2) Deixar de determinar a suspensão do contrato. 3)
Deixar de converter em Tomada de Contas Especial. 4) Citação e
notificação 30 dias.
Processo: 04854/2016-9
Unidade gestora: Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 04161/2004-6
Interessado: EDUARDO ANTONIO MANNATO GIMENES
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Processo: 09300/2016-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Deliberações: Decisão. Apensar à Prestação de Contas Anual.
Processo: 00203/2017-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de João Neiva
Classificação: Consulta
Consulente: Identidade preservada
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.
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Processo: 01163/2017-1
Unidade gestora: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA
Deliberações: Decisão. Apensar à Prestação de Contas Anual. Certificar cumprimento de decisão.
Processo: 01369/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Pedido de Reexame
Recorrente: MARIO SERGIO LUBIANA
Deliberações: Decisão. Conhecer. Conceder efeito suspensivo. À
área técnica.
Processo: 02798/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Deliberações: Decisão. Alerta. Arquivar.
Processo: 03094/2017-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Serra
Classificação: Consulta
Consulente: Vereador (ES, Serra, NACIB HADDAD NETO)
Deliberações: Decisão. Não conhecer. Arquivar.
Processo: 03384/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Pedido de Reexame
Recorrente: MARIO SERGIO LUBIANA
Deliberações: Decisão. Conhecer. Conceder efeito suspensivo. À
área técnica.
Total: 24 processos
Total geral: 101 processos
SESSÃO: 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO –
11/7/2017
Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às
quatorze horas, na sala das sessões “FRANCISCO LACERDA DE
AGUIAR”, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou aberta a 22ª Sessão Plenária Ordinária deste Tribunal do corrente exercício. Integrando o Plenário estiveram
presentes os senhores conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e SÉRGIO MANOEL NADER BORGES e os senhores conselheiros em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, ocupando a relatoria do conselheiro afastado VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, e
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, ocupando a relatoria do conselheiro
afastado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL. Presente, ainda, o
senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, o Ministério Público Especial de Contas - MPEC, na pessoa do senhor procurador-geral LUCIANO VIEIRA, e ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, nos termos dos artigos
72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento Interno
deste Tribunal, submeteu ao Plenário, para discussão e votação, a
ata da 21ª Sessão Plenária Ordinária de dois mil e dezessete, antecipadamente encaminhada pelo secretário-geral das sessões, por
meio eletrônico, aos senhores conselheiros, auditores e procuradores; sendo aprovada à unanimidade. – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA E SORTEIO DE PROCESSOS – O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, considerando o recebimento em seu gabinete da Comunicação Interna eletrônica nº
2588/2017-9, por meio da qual o exmo. sr. conselheiro RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN informa sua suspeição para funcionar nos processos relativos ao município de Itapemirim autuados
nesta Casa a partir de quatro de julho de dois mil e dezessete, nos
termos do artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo
23 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em função de causa ensejadora de suspeição superveniente, solicitando a redistribuição do referido jurisdicionado; considerando que sua excelência é o
relator do município de Itapemirim para o atual biênio (prefeitura e
câmara – grupo C3), conforme consta da Portaria Normativa TC nº
097/2015, que formalizou a distribuição de relatorias deste Tribunal
para o biênio 2016/2017; considerando que o artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 determina que a distribuição de
processos a conselheiros e auditores desta Corte deverá observar
os princípios da publicidade, da impessoalidade e da proporcionalidade, bem como o critério de rodízio; e considerando o levanta-
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mento feito pela Secretaria Geral de Controle Externo - SEGEX desta Casa, que indicou os seguintes municípios, aptos a serem substituídos nos grupos de relatorias de processos, considerando o critério da execução orçamentária: grupo C1 – Barra de São Francisco; grupo C2 – Marataízes; grupo C3 – Itapemirim; grupo C4 – Aracruz; grupo C5 – Colatina; grupo C6 – São Mateus; solicitou ao
secretário-geral das sessões, com base no artigo 261 do Regimento
Interno desta Corte, a realização de sorteio para localização do município de Itapemirim em nova relatoria, devendo-se extrair do grupo contemplado o município de mesma equivalência, conforme listado. Procedido ao sorteio, o município de Itapemirim foi deslocado
para a relatoria do grupo C6, distribuído ao senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, extraindo-se do grupo contemplado,
em contrapartida, o município de São Mateus, de porte equivalente,
que passará a fazer parte do grupo de jurisdicionados distribuídos
ao senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN. Na oportunidade, o senhor presidente registrou que a permuta de relatoria somente afetará os processos autuados a partir
de quatro de julho último, em ambos os grupos envolvidos. Após a
devolução dos processos com pedido de vista, o senhor presidente
justificou a ausência do senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO, por motivo de férias, informando, na ocasião,
o adiamento do julgamento dos processos constantes de sua pauta.
– COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO PLENÁRIO – O senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI questionou a
indicação do senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN para relatar a Prestação de Contas Anual do Governador
do Estado do Espírito Santo referente ao exercício de 2017, consubstanciada na Decisão Plenária TC-12/2017, em virtude do afastamento do então relator, senhor conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL, propondo ao Plenário a restauração da relatoria
ao conselheiro afastado, a ser exercida provisoriamente por seu
substituto legal, com a convalidação dos atos até então praticados
pelo senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN. Em sua manifestação, entendeu o senhor conselheiro substituto ter o afastamento natureza precária, não havendo substrato
legal que amparasse a decisão de deslocamento da mencionada
relatoria, o que compromete os princípios da impessoalidade e do
juiz natural, conforme transcrito nesta ata: “Na 20ª sessão ordinária plenária, realizada em 27 de junho de 2017, os conselheiros
deste tribunal de contas deliberaram acerca da indicação do relator
da prestação de contas anual do governador do estado referente ao
exercício financeiro de 2017. Consubstanciada na decisão plenária
TC 12/2017, decidiram indicar o conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun como relator daquelas contas sob o argumento do
afastamento do conselheiro José Antônio Almeida Pimentel do cargo por ordem do superior tribunal de justiça e a necessidade de
prosseguimento dos trâmites processuais afeitos à matéria. Nos
órgãos colegiados, a distribuição dos feitos entre relatores constitui
imperativo de impessoalidade regulado por normativos próprios.
Neste tribunal, a fixação da relatoria se dá, regra geral, na forma
prevista no art. 54 da lei complementar nº 621/2012, com a distribuição de processos aos Conselheiros e Auditores sendo realizada
automaticamente, de acordo com o sorteio da relatoria dos grupos,
considerando-se cada um dos órgãos e entidades sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas, e obedecerá aos princípios da publicidade, proporcionalidade, impessoalidade e ao critério de rodízio e não
se altera por ocasião de novo sorteio dos grupos. A regra geral, no
entanto, contempla exceções. Uma delas se refere à hipótese do
exame das contas do governador. Nesse caso, aplica-se a norma
inscrita no Art. 107 do Regimento Interno, com a fixação da relatoria por meio de rodízio entre os conselheiros, resguardada a possibilidade de seu deslocamento diante de motivos ensejadores de
suspeição ou impedimento. Seguindo esse roteiro, a relatoria das
contas do governador referente ao exercício 2017 foi conferida ao
conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, que praticou naturalmente atos processuais próprios ao exercício daquele munus até o
advento de seu afastamento. Esse fato último consumou situação
que se amolda àquela prevista no art. 28 da lei complementar nº
621/2012 e, findo o prazo quinzenal previsto no art. 32, §7º do
regimento interno, o presidente deste tribunal expediu o ato convocatório nº 005, publicado em 07 de julho de 2017, convocando este
auditor para substituí-lo. Por esse ato, compete ao substituto exercer todas as atribuições conferidas ao conselheiro substituído, exceto aquelas reservadas expressamente aos conselheiros efetivos,
previstas no Regimento Interno nos seguintes normativos: arts.
438 – quórum para aprovação de emenda regimental; art. 439 –
apresentação de emenda regimental e 447 – súmula de jurisprudência e, no caso concreto, aquelas decorrentes do exercício do
cargo de vice-presidente, com encargo de substituição conferida ao
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conselheiro mais antigo (art. 29,VI). Lado outro, de viés ilustrativo,
mas com rigor lógico incontestável, é o fato da determinação de
afastamento do conselheiro José Antônio Almeida Pimentel do exercício do cargo decorrer de decisão de natureza precária, desprovida
de conteúdo definitivo e que demanda a convocação de auditores
para substituí-lo enquanto durar o seu afastamento, mantido naturalmente o seu status quo ante, isto é, permanece incólume a sua
relatoria original, à qual reassumirá no caso de retorno, e será
exercida provisoriamente, em toda sua extensão, pelo seu substituto legal. Pensar o contrário seria firmar juízo de valor, com a
condenação antecipada do conselheiro afastado e a vacância do
cargo. Não socorre a decisão nem mesmo a necessidade de prosseguimento da instrução processual. Na inteligência do art. 20, XXII
do regimento interno, o transcurso do prazo quinquenal iniciado
pelo afastamento do conselheiro e ultimado com a convocação do
auditor não acarreta prejuízo processual porque aquele mandamento conferiu ao presidente da corte competência para despachar
os processos e documentos urgentes na ausência do relator. Assim,
diante da inexistência de substrato legal que ampare a decisão de
afastar o conselheiro José Antônio Almeida Pimentel da relatoria da
prestação de contas do governador no exercício 2017 e da necessidade da restauração do imperativo da impessoalidade e do juiz
natural, essenciais na escolha feita pela sociedade pelo estado democrático de direito, proponho que este plenário delibere no sentido de:
1. Restaurar a relatoria da prestação de contas do governador referente ao exercício 2017 ao conselheiro José Antônio Almeida Pimentel; 2. Convalidar os atos praticados pelo conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun até a presente data. É o que proponho.” O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, recebeu a proposição do senhor conselheiro substituto
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI como Questão de Ordem e informou
que a encaminharia à consultoria jurídica desta Casa para análise,
comunicando que responderia ao expediente no prazo regimental
de duas sessões, nos termos do artigo 76, parágrafo único, inciso
II, do Regimento Interno. Na oportunidade, o senhor presidente
acrescentou que há necessidade de verificação da aplicação de precedente desta Corte em caso semelhante, quando houve a designação do senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
para relatar a Prestação de Contas Anual do Governador do Estado
relativa ao exercício de 2015, em razão do exercício da presidência
desta Corte pelo senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, conforme notas taquigráficas: “O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – (leitura) O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – Conselheiro Lovatti, estou recebendo, como questão de
ordem, essa colocação de vossa excelência e vou responde-la no
prazo regimental. Aproveito para encaminha-la à consultoria jurídica para instrução; verificando, ainda, se o presente caso se aplica
ao precedente utilizado pelo conselheiro Taufner, quando no exercício da presidência designou o conselheiro Carlos Ranna como relator. Solicito, ainda, que sejam encaminhadas as atas da sessão
plenária em que isso ocorreu. Durante a exposição do encaminhamento dado pelo senhor presidente ao questionamento do senhor
conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN passou a integrar o plenário. Na sequência, o senhor corregedor desta Corte,
conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, pediu a
palavra para proceder à leitura do Relatório de Monitoramento de
Prazos nº 03/2017 da Corregedoria deste Tribunal, que se refere
aos processos autuados a partir do ano de 2017, tendo por referência o artigo 3º da Resolução TC-300/2016, recomendando, ao final,
que esta Casa dê prioridade na instrução e tramitação dos processos relacionados no relatório, uma vez que muitos estão na iminência de expiração do prazo para julgamento (Processos TC1408/2017, TC-1438/2017, TC-1156/2017, TC-1175/2017, TC1526/2017, TC-1238/2017, TC-1660/2017, TC-1671/2017, TC3139/2017, TC-1726/2017, TC-1724/2017, TC-1418/2017, TC1419/2017 e TC-1239/2017) e alguns já se encontram com prazo
vencido (Processos TC-1001/2017, TC-1049/2017 e TC-203/2017),
conforme transcrito a seguir: “A Corregedoria do TCEES promoveu
o monitoramento dos prazos dos processos autuados a partir do
ano de 2017. Os prazos estabelecidos tiveram como referência o
art. 3º da Resolução TC Nº 300/2016. Constata-se que até o presente momento 422 processos que foram autuados a partir do ano
de 2017 encontram-se sem julgamento no TCEES, conforme dados
extraídos do sistema de controle de prazos do e-TCEES em 11 de
julho de 2017. Dos 422 processos autuados a partir de 2017, 14
processos estão na iminência de expiração de prazo e 3 processos
encontram-se com prazo vencido como pode ser observado na ta-
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bela 1. Dessa forma, recomendo que seja dada prioridade na instrução e tramitação dos processos relacionados na tabela 1”. Na
ocasião, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, acatou a recomendação do senhor corregedor, determinando que a Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX desta
Casa adote as providências necessárias quanto aos apontamentos
feitos, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
– Boa tarde! Presidente, pela ordem! Relatório de monitoramento
de prazo. (leitura) O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO – Solicito à Segex que posso proceder na forma sugerida pelo Corregedor”. Adiante, o senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, em função do término
de sua substituição na relatoria do senhor conselheiro afastado
VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, descriminou os processos residuais de seu gabinete que seriam encaminhados ao gabinete da
senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS, sucessora na relatoria, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas:
“O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA – Senhor presidente, em razão do trabalho de monitoramento realizado pela Corregedoria, informo ao Plenário que transferi, na data de ontem, ao gabinete da eminente conselheira Márcia
Jaccoud Freitas, em razão do encerramento da substituição, 26
processos. São 9 processos eletrônicos; 2, cuja análise foi impossibilitada por parte deste conselheiro em substituição; e 7, foram
recebidos após data limite para efeito de pautamento. Transferi,
também, 17 processos físicos, dois quais, 5, fui impossibilitado de
proceder à análise. E os demais, por conta de recebimento após
data limite para efeito de pautamento. Ou seja, eu não poderia
trabalhar nos autos. É o relatório”. – OCORRÊNCIAS – 01) Após a
fase de comunicações e registros do Plenário, o senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, inverteu a ordem
da pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando a palavra ao senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, que
procedeu à leitura do relatório do processo TC-2494/2014, que trata de Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, referente ao
exercício de 2013, concedendo a palavra ao advogado do senhor
Jadir José Pela, senhor Pablo de Andrade Rodrigues, que proferiu
sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou o processo de pauta, solicitando a juntada aos autos das notas
taquigráficas da sustentação oral realizada e de eventuais documentos trazidos pelo advogado, bem como o posterior encaminhamento do processo ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. PABLO ANDRADE RODRIGUES
- Saúde o nobre presidente, o nobre relator e os demais membros
desta Corte. Inicialmente, presidente, parabenizo V.ex.ª pelo espaço dado ao advogado, a “salinha” para advogado. Isso é dignificar
a profissão, esse ofício tão duro. Sinto-me prestigiado quando me
deparo com situações como essa. Nobre relator, entrando no mérito da prestação de contas, o aspecto contábil será analisado. Dois
pontos do jurisdicionado ficaram pendentes, apontando irregularidades. Primeiro, foi o não recolhimento das cotas de contribuição
previdenciária descontadas dos segurados à instituição devida, relativa ao exercício 2013. Segundo ponto, não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária do empregador e das descontadas dos segurados à instituição devida. Isso apresenta certa dificuldade ao acesso às informações, visto que o controle disso se dá no
plano interno do Estado. Entretanto, como sou um tanto curioso,
preferi enfrentar a questão não pelo plano do devedor, que seria a
secretaria, mas sim pelo plano do credor. Fiz uma consulta simples:
tirar uma certidão negativa. Como imaginava, saiu uma certidão
positiva com efeitos negativos. A informação primária que vem a
partir daí é que, na verdade, todos os créditos estão com a inexigibilidade suspensa. A partir daí, pedi que entrasse em contato com
a senhora Otília Valéria Hulle Santos, chefe do núcleo do Nuref Núcleo de Regularidade Fiscal. Na solicitação que fiz, veio a seguinte informação, até já está nos autos: “o exercício de 2013 não
existe débito”. Inclusive, os que existiram foram todos compensados, o que justifica a certidão positiva com efeitos negativos. Eles
têm sido processados. Em verdade, para se saber se existe algum
débito, uma vez tendo bastante informação do Nuref, teria que se
levantar, junto à Seger, todas as folhas de pagamento de cada servidor, para ver. Porque o sistema do Estado não está atualizado.
Ademais, ainda que incorra irregularidade, que fosse possível a irregularidade de não alimentar o sistema com as informações atualizadas, tenho que consignar que o gestor deixa a secretaria em
abril. Aí se aplica até a máxima latina: ninguém é obrigado a fazer
o impossível. Sendo que a regularização ocorre no encerrado exercício. Temos que, verdadeiramente... Já existe um indicativo. Em
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minha opinião, prova bastante necessária para afastar a irregularidade, no sentido de que não existem débitos referentes aos itens
apontados. Quanto à regularização do sistema do Estado, seria impossível, porque ele saiu em abril. Tomei a liberdade de juntar as
informações. Gostaria que V.ex.ª as considerasse para fins de apreciação e decisão final, para fins de afastar em definitivo as irregularidades apontadas. Presidente, pelo momento é só isso. Nobre relator, agradeço pela oportunidade de ser ouvido. Boa tarde a todos!
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Senhor presidente, solicito a juntada das notas taquigráficas e dos
possíveis documentos que o Dr. Pablo queira juntar. Retiro o processo de pauta”. 02) Em seguida, o senhor conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES procedeu à leitura do relatório do processo TC-7501/2016, que trata de Representação em face da Prefeitura Municipal de São Mateus, concedendo, em seguida, sucessivamente, a palavra ao advogado da Viação São Gabriel Ltda, senhor
Filipe Kohls, e à advogada do responsável Amadeu Boroto, senhora
Paula Rohr Alves, que proferiram sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou o processo de pauta, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráficas das sustentações
orais realizadas e de eventuais documentos trazidos pelos advogados, bem como o posterior encaminhamento do processo ao seu
gabinete, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas:
“O SR. FELIPE KOHLS – Boa tarde, senhor presidente! Em nome
de V.ex.ª, cumprimento os conselheiros, colegas advogados e todos que estão assistindo a esta sessão. Evidentemente, represento
aqui a empresa “Viação São Gabriel”, a empresa de transporte que
foi contratada. Tratarei de alguns aspectos que, de fato, referentes
aos serviços prestados, em relação à licitação e a todas outras ordens. O gestor, o prefeito do município, provavelmente fará uma
defesa mais técnica, nesse sentido. Mas hoje, queremos esclarecer
algumas coisas. A instrução técnica inicial e a conclusiva trazem a
seguinte comparação: em 2005, o valor adotado por quilômetro
rodado do transporte escolar era de R$ 1,81. Em 2009, o contrato
firmado junto à “Viação São Gabriel” foi de R$ 2,59. Ou seja, já
começamos por aí. Ele está usando como paradigma para preço a
contratação feita no ano de 2005. Ou seja, temos aí, de 2005 para
2009, são pelo menos quatro anos de valor a ser levado em conta,
como inflação, preço do combustível e uma série de outros valores
que não se levou em conta quando do relatório técnico feito. Por
exemplo, é importante dizer aqui que o FNDE e o Detran exigiram
- no transporte escolar de ensino fundamental e de crianças – a
contratação de 25 acompanhantes para aquelas linhas. Ou seja, no
contrato de 2005, não tinha a exigência de 25 acompanhantes. No
contrato de 2009, temos essa exigência expressa pelo FNDE e pelas
regras de trânsito aplicável ao transporte escolar. Então, só aí, já
podemos falar o seguinte: 25 contratações. Um salário mínimo hoje
está R$ 937,00. Então, temos 25 novos funcionários, de R$ 937,00
cada, que estão vinculados a um dissídio, a uma categoria coletiva,
com direito ao plano de saúde, ao plano odontológico, ao ticket
alimentação. São todos esses valores que não foram levados em
conta quando foi traçado o paradigma. Em 2005 não tinha essa
exigência no edital. Em 2009, fui obrigado, pelas normas de trânsito, exigir isso em meu edital. Outra coisa que aumentou foi o preço
do combustível - não precisamos nem entrar em detalhe aqui de
2005 para hoje, o preço que pagamos. Chegamos a pagar R$ 4,00,
R$ 4,30. Os ônibus rodam com diesel, também um outro aumento.
Não tem que comparar o preço de 2005 com o preço de 2009. A
alta e a baixa do preço da gasolina, o valor da carga tributária que
pagamos sobre cada funcionário desse, exigido pelo Detran. Então,
são custos que, em 2005, evidentemente não tinha. Em 2005 tinha
o preço de R$ 1,81. Pagava-se a gasolina, o diesel, um combustível
de valor reduzido e não tinha a exigência de 25 novos funcionários.
O edital de 2009 veio a exigência dos ônibus, caso fossem deteriorados, teriam que ser substituídos num prazo máximo de 24 horas.
Quando vou contratar uma empresa de transporte escolar, já estou
exigindo que tenha, pelo menos, um ónibus sobressalente. No edital, falo que se quebrar tem que substituir em 24 horas. E não
quero um ônibus em pior condição, quero ônibus do mesmo ano ou
modelo, ou melhor. Isso está bem claro no edital da licitação. O que
queremos dizer: tenho fatores, além do próprio tempo, que majoraram o valor desse contrato. Outra coisa importante a dizer: se
pegar simples atualização do contrato; se pegar o contrato de 2005
e jogar a atualização dele, o valor praticado em 2006, 2007, 2008
e 2009, já não era R$ 1,81 também. O valor praticado em 2009,
fechado em R$ 2,59, pela simples e pura atualização do contrato,
sem levar qualquer outro fator como esse que eu disse, de 25 funcionários, de troca imediata de ônibus, já teria o valor de R$ 2,31.
Ou seja, se eu não levar em consideração nenhum fator de atualização, e nem fator majorante, além dos previstos no contrato, teria
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um valor de R$ 2,31. O contrato firmado foi de R$ 2,59. Aí o relator
da instrução técnica diz: “tudo bem, então concordo com você, se
só a atualização monetária do período chegasse ao valor de R$
2,31”. Ele concordou com isso. Então alega que ainda ficaria uma
diferença de R$ 0,28, que sobraria para a empresa “Viação São
Gabriel”. Só que ele não leva em conta também, quando coloca
isso, e pede, ao final, a condenação por isso, é que o valor de R$
2,59, a empresa recebia de forma bruta. Ou seja, eu ainda descontava sobre esses R$ 2,59 que eu recebia da prefeitura, eu ainda
tinha retenção de 2% do ISS retido na fonte. Ainda tinha os 11%
do INSS sobre os 30% do valor da nota fiscal que era emitida mês
a mês. Valores esses não considerados e não levados em conta.
Então, sem me alongar muito aqui, só para os senhores entenderem, o auditor de controle externo concordou então que pela atualização R$ 2,31 seria justo. Contratamos R$ 2,59. Se eu descontar
só ISS e o INSS que deixamos retido na fonte, esse valor cairia para
R$ 2,38 por quilômetro. Ora, ele concordou com R$ 2,31. O valor,
depois de descontado os impostos, cairia de R$ 2,38. Impostos, são
o ISS e o INSS sobre os 30% do valor da nota. Então, sobrou para
a empresa o quê? R$ 0,07 por quilômetro rodado. Só que não sobrou para a empresa, sabe por quê? Nesses R$ 0,07, ainda tem
PIS/Cofins, contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de
renda de pessoa jurídica; sem falar dos custos administrativos. Então, tenho R$ 0,07 para descontar todos os impostos municipais,
estaduais e federais, que incidem sobre o contrato. E ainda gerir
um escritório para tomar conta da administração do contrato. Não
bastasse isso, estou colocando aqui números simples, contas simples que qualquer pessoa pode fazer. O que o auditor não percebeu
foi que levou em consideração simplesmente o valor bruto. Entendeu? E não é o valor bruto. O Estado recebeu. Recolhemos o imposto, recolhemos os valores devidos. Para ter ideia, no mesmo período, o contrato da cidade de Linhares era de R$ 3,30 por quilômetro
rodado. O nosso é R$ 2,59. A cidade de Colatina, R$ 2,98, no mesmo período. O nosso era R$ 2,59. Como disse, essa análise que o
Tribunal de Contas fez foi objeto de análise por conta da Polícia
Federal e por conta do FNDE, porque é usado o Pnate, é verba federal para pagar parte dessa movimentação do transporte escolar.
Está nos autos isto. O FNDE deixou muito claro que mediu, linha por
linha, número de criança pega, número de criança entregue e disse
que “não há irregularidades no contrato firmado com a Viação São
Gabriel”. A Polícia Federal arquivou o processo porque não há irregularidades no contrato firmado com a “São Gabriel”. Então, agora
vem falar de ressarcimento ao erário, vem falar de multa? Se houve
algum problema na licitação, foi na licitação. Fomos como participante do certame. Demos o menor preço. Foi um certame com
ampla competitividade. Demos o menor preço. Foram onze rodadas
de lance. Demos o menor preço. Aí, suscitaram que havia irregularidade no contrato. A Polícia Federal analisou e viu que não tinha. O
FNDE veio, analisou e falou que não tinha irregularidade. Então, o
serviço foi prestado. Como vou ressarcir ao erário se prestei os
serviços, se as crianças foram pegas e entregues na forma do contrato? Como vou ressarcir ao erário se recolhi impostos? Que ressarcimento é esse? Evidentemente que estamos falando de enriquecimento sem causa do município, do Estado, da União. Paguei
os impostos por aquele serviço. Participei de uma licitação. Ganhei
e recolhi os impostos devidos. Então, se agora tenho que ressarcir... E o imposto que paguei lá atrás? E tudo que paguei lá atrás?
Ainda mais com o relatório do próprio FNDE e da Polícia Federal
dizendo o contrário. Tudo bem que reconhecemos que o Tribunal de
Contas olha outros aspectos; a Polícia Federal olha sobre outro prisma; o FNDE também sobre outro prisma. Mas o que quero dizer
aqui é que seja levada em conta a regularidade do processo. Alega
aqui, também, na instrução técnica que a subcontratação de 70%
dessas linhas, é um dos tópicos aqui. Vamos lá! A lei exige que a
subcontratação seja ....a exigência de previsão em edital e a necessidade de autorização expressa por parte do município. Solicitamos
ao município, podemos subcontratar? Podemos! Então, temos anuência, sobre contratação, está legal. Aliás, inclusive, foi dito no relatório da Polícia Federal. A subcontratação é legal, porque está
prevista no edital e há autorização do prefeito. Então, são aspectos
que, quando ouvimos falar assim, “ressarcimento ao erário”, pensamos: “poxa, eu não prestei o serviço ou não recolhi o imposto”.
Foi feito! Foi prestado! Inclusive, o transporte escolar do Município
de São Mateus foi auditado recentemente – tudo bem que estamos
falando de 2009. Salvo engano, dito pelos auditores do Tribunal, é
o quilômetro mais barato, contratado pelo Estado, em relação à
quantidade de linhas. É o custo benefício mais barato do Estado.
Isso está no relatório. E, ainda assim, é a empresa “São Gabriel”
que atuava. Então, venho aqui reiterar a nossa defesa técnica colocada neste processo. Com esses pontos dizemos que não se pode
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falar em ressarcimento ao erário se o serviço foi efetivamente prestado. Agora, se houve problemas técnicos, se houve problemas de
ordem técnica, esse problema tem que ser apurado e que seja punido, de fato, o responsável. Dizer em ressarcimento pressupõe
algo ilícito, ilegal. E não foi. Quem disse isso foi o FNDE; quem
disse isso foi a Polícia Federal. E o serviço, de fato, foi prestado. É
só olhar para o lado, para os municípios vizinhos. Linhares, R$
3,30; Colatina R$ 2,90. A responsabilidade da “Viação São Gabriel”,
não tem que se falar em ressarcimento. Se falarmos em ressarcimento ao erário, de qualquer forma, estamos colocando em xeque
a moralidade. Porque o Estado recebeu, o município recebeu os
impostos, a União também recebeu. A União mandou recurso federal para pagar esse transporte. Pagamos. E foi usado para pagar.
Esse dinheiro foi utilizado para recolher imposto. Então, eles também teriam que devolver? Como é isso? Como fica? Vamos simplesmente arcar com todo o custo de tudo? Então, não é justo fazer
esse tipo de exigência à “Viação São Gabriel”. O serviço foi prestado, o serviço foi pago num valor justo. Certo? Para finalizar, outro
ponto que ele adota é a participação de membros do mesmo grupo
econômico na licitação. Não há nenhum óbice à participação de
empresas do mesmo grupo econômico no certame licitatório. Não
há óbice legal. O que não se pode fazer é conluio entre essas empresas. Ele alega que uma das empresas, os sócios eram filhos ou
sobrinhos dos membros da “São Gabriel”. Foram onze rodadas de
lance. Uma coisa que tem que se resguardar: a “Viação São Gabriel’
foram lotes que foram licitados; lotes diferentes. Ganhou por um
valor variando de 2,59 até 2,71. E o que foi fechado? Todos os lotes
por 2,59. Mesmo depois de ganhar a licitação com os menores valores variáveis dos lotes 2,59 até 2,71, fechou-se um acordo lá que
abaixaria o preço. Todo o contrato foi executado por 2,59, que é o
valor final. Então, é basicamente isso. O que eu não falei aqui, por
conta do tempo ou porque não era tão importante quanto esses
tópicos que levantei aqui, queria reiterar os termos da defesa técnica que foi feita no processo. Agradeço a todos pela atenção. Gostaria de fazer um pedido subsidiário aqui - existe um pedido de
condenação aí. Esse pedido, esse valor arbitrado não levou em conta o que foi, de fato, recebido pela empresa após recolhimento,
após pagamento de todos os impostos. Foi levado em conta o valor
bruto, e não líquido. Caso, V.ex.ªs entendam de forma diversa a
regularidade do processo - que não é o que esperamos -, esperamos que revejam o parecer técnico. Peço que seja feita subsidiariamente, essa observação: acho que não é justo cobrar isso deles
porque esse valor, eles receberam, e, ainda, recolheram impostos
e tiveram uma série de encargos sociais que recolheram por conta
daquilo aí. Só isso. Agradeço a todos! Boa tarde! A SR.ª PAULA
ROHR ALVES - Boa tarde, nobres conselheiros, senhor relator, senhor presidente, nobres colegas. Em relação ao mérito do processo,
da instrução técnica inicial, em relação às supostas irregularidades
que estão sendo alegadas quanto à contratação de transporte de
crianças de ensino fundamental e de ensino infantil, como bem relatado pelo nosso nobre colega, não há que se falar em ilegalidade
ou qualquer irregularidade. Tendo em vista a necessidade, a exigência feita pelo FNDE na contratação de 25 acompanhantes, que
não foi levado em consideração na licitação anterior. De 2005 a
2009 estão levando em conta a diferença, a oneração do valor no
contrato de 2009 a 2012, na licitação. Só que não estão levando em
consideração vários aspectos, vários pontos, vários fatores que foram incluídos nesse período, de 2009/2012, que não existiam no
período de 2005/2009. São: exigência dessas 25 pessoas - que tinha necessidade de ser contratada; exigência de um ônibus extra.
Enfim, são todos os encargos que não foram levados em consideração no momento da... Um outro ponto, a própria Polícia Federal
emitiu relatório falando sobre a legalidade desse contrato. Não há
qualquer irregularidade. Em relação à errata, falada na ITI, deu-se
pelo simples de apenas após a publicação do edital é que a administração se atentou para o fato de que o contrato anterior à licitação tinha valor superior a 1,99. Ou seja, caso o valor fosse mantido
não seria possível cobrir os custos contratuais que foram exigidos.
Em relação à ausência da competitividade, não há óbice na participação de empresas que constam no mesmo grupo econômico,
como bem atentou o nosso nobre colega. Quanto aos valores que
estão sendo alegados - a diferença abrupta - também importa falar
que não tem como pegar de paradigma os valores de 2005 e trazer
os mesmos valores em 2009. Até porque não existe a obrigatoriedade de vincular esses valores. Não existe vinculação entre um
certame e outro. Até porque as circunstâncias eram outras, o tempo era outro, a administração era outra. Enfim, não existe essa
obrigatoriedade de vinculação entre um certame e outro. Por fim,
trouxe aqui alguns pontos mais relevantes que poderiam ser indagados. Reitero todos os pontos trazidos na defesa técnica, reque-
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rendo a improcedência da Tomada de Contas Especial. Obrigada! O
SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Senhor
presidente, solicito a juntada das notas taquigráficas e dos possíveis documentos. Retiro o processo de pauta”. 03) O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, em razão
de sustentação oral solicitada, passou a palavra à senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS para proceder à
leitura do relatório do processo TC-2636/2013, que trata de Auditoria realizada por esta Corte no âmbito da Secretaria de Estado da
Educação - SEDU, concedendo, em seguida, a palavra ao interessado, senhor Klinger Marcos Barbosa Alves, que proferiu sustentação
oral. Devolvida a palavra à relatora, sua excelência retirou o processo de pauta, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráficas da sustentação oral realizada e de eventuais documentos trazidos pelo interessado, bem como o posterior encaminhamento do
processo ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES Boa tarde, presidente deste Tribunal, conselheiro Sérgio Aboudib!
Cumprimento demais conselheiros presentes, o representante do
Ministério Público de Contas e o secretário, cumprimento assim o
corpo administrativo e técnico deste Tribunal. Não tenho, conhecem bem, a competência técnica-jurídica, mas me senti disposto a
vir aqui relatar as nossas considerações sobre este assunto. Inicialmente, gostaria, em meu relato, de falar o nome de três cargos que
estão envolvidos nessa situação, para limpar o terreno. O primeiro
deles é o cargo de “auxiliar de secretaria escolar”. É um cargo temporário, que foi criado por meio de uma lei de 1994. Depois, vou
mencionar dois outros cargos, “agente de suporte educacional”,
com sigla ASE, e outro cargo que, na verdade, não é da SEDU, chama-se “assistente de gestão”. Vou também comentar sobre uma
situação que já era persistente e que, de certa forma, apesar de
todas as iniciativas que várias administrações tomaram, com apoio
da Assembleia Legislativa, aprovando leis complementares, ainda
persiste, não só na SEDU, mas também em outros órgãos do Executivo, que é a contratação para pessoal temporário para diversas
atividades. Acho que é, talvez, dispensável, mas faço questão de
situar aqui a dimensão do trabalho da SEDU e que está ligado a
esse cargo de “auxiliar de secretaria escolar”, o ASE, que, na verdade, não tem na sua gênese definidas as suas atribuições. São
muito genéricas, porque exatamente precisava de um tipo de pessoa que pudesse tocar o barco neste Estado inteiro, com atividades
que são múltiplas e gigantescas. Poderia numerar uma serie de
ações que são feitas diariamente na SEDU, ou que foram feitas em
situação mais particular e que tem uma dimensão que, às vezes,
escapa às pessoas que conhecem a atividade educacional, apenas
sobre o ponto de vista educacional da escola. A SEDU trabalha com
cerca de 300 mil alunos, distribuídos nos 78 municípios do Estado,
nos distritos dos municípios ou em pequenas comunidades rurais.
Provavelmente, é a secretaria de maior capilaridade no Estado do
Espírito Santo. E em todas as situações onde já tive oportunidade
de trabalhar, com responsabilidade de tocar, o que chamamos de
ano letivo, trabalho com uma frase que é o seguinte: “no primeiro
dia de aula tem que ter aula”. Isso significa que no primeiro dia de
aula, no âmbito da SEDU, você colocou carteiras nessas 500 escolas; você indicou professores para as disciplinas dessas 500 escolas
dos 78 municípios; você rodou a matrícula e entregou a pauta dos
alunos matriculados em todas essas escolas; na porta da escola
chega o transporte escolar; e no intervalo das aulas tem a merenda
pronta para os alunos; e o material escolar está na biblioteca ou
está nas salas aonde os professores vão trabalhar. Isso significa
que a SEDU tem um trabalho que aparece no dia a dia, e que começa por volta de setembro, e ganha o seu ápice em dezembro e janeiro - onde os professores estão de férias, as crianças estão de
férias - numa atividade gigantesca para que, no primeiro dia de
aula tenha aula. Isso é um compromisso público com a educação
dessas crianças e adolescentes no Estado inteiro. O que acontece?
O Estado vinha tendo dificuldade de suprir pessoal para atividade
nitidamente de apoio técnico de nível médio. E a criação desse cargo temporário, ASE, o primeiro que mencionei e que vou chamar de
DT, vinha fazendo essa função, e ainda vem fazendo, nos diversos
trabalhos – que chamamos de apoio escolar. Se eles não existirem,
se as carteiras não estiverem lá, se a merenda não estiver lá, se o
transporte não estiver lá, isso tem uma contrapartida dentro da
própria SEDU e nas superintendências regionais ao longo do Estado. Ou seja, é uma atividade imensa e que requer a participação,
não somente do corpo pedagógico e dos professores, mas de todo
o corpo administrativo de apoio. Essas pessoas, então, fazem esse
trabalho em conjunto. E agora passo, após esse panorama, que
gostaria de mencionar, e posso até dar alguns dados depois, a ler o
texto desta defesa oral. Conforme relatado, este processo tem por
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objeto uma auditoria ordinária realizada na SEDU e compreende o
exercício de 2012. A instrução técnica conclusiva aponta “irregularidade” na contratação, por tempo determinado, de “auxiliar de secretaria escolar”, ao argumento de que tal conduta “fere” o artigo
37 da Constituição Federal e o artigo 32 da Constituição do Estado
do Espírito Santo, na medida em que as contratações não se deram
mediante prévia realização de concurso público de provas ou de
provas e títulos, além do que as mesmas visaram atender necessidades de “caráter permanente”. Embora recomende o acolhimento
parcial das justificativas a seu tempo apresentadas, sugere por outro lado, a área técnica, a aplicação de multa. Para uma melhor
compreensão dos fatos, permitam-me, contudo, conforme a seguir
demonstrado, a recomendação para aplicação de multa não há de
prevalecer. Presidente, peço, se possível, prorrogar o meu tempo.
Primeiro, ao assumirmos a gestão da educação estadual, no ano de
2011, todos os cargos “auxiliares de secretaria escolar” haviam sido
extintos. Como não se concebe o desempenho da atividade educacional sem os serviços auxiliares de secretaria, a administração,
com fundamento nos artigos 37, inciso IX, e 32, inciso IX, das
Constituições Federal e Estadual, respectivamente, e na Lei Estadual 8.452/2006, procedeu à contratação por prazo determinado de
profissionais de nível médio para atender à necessidade que se
mostrou, naquele momento, temporária e de excepcional interesse
público. Se assim não o fizesse, teria, tão essencial atividade, a
educação, dessas crianças e adolescentes, sofrido processo de descontinuidade e hoje, provavelmente, aqui estaria agora apontado
como responsável, e respondendo pela ineficiência na prestação
dos serviços públicos na área da educação. Imaginem os senhores
o dilema do gestor: interromper a prestação dos serviços de educação para aguardar um processo legislativo de criação de cargos e
posterior realização de concurso público - caso as finanças assim o
permitissem –, ou utilizando-se da autorização constitucional e infraconstitucional, proceder às contratações temporárias. A hipótese
dos autos está a revelar que o gestor optou pelo cumprimento de
seu dever de assegurar a continuidade dos serviços educacionais
em todo o Estado do Espírito Santo, conduta esta fundamentada
nos artigos 37, inciso IX e 32, inciso IX, das Constituições Federal e
Estadual, respectivamente, e na Lei Estadual 8.452/2006, esta última nos seguintes termos: “Art. 1º fica o Poder Executivo autorizado
a celebrar contrato administrativo de prestação de serviço, por prazo determinado, para admissão de auxiliar de secretaria escolar e
servente, em caráter temporário, para atender necessidades emergenciais do ensino público estadual vinculado à Secretaria de Estado da Educação”. Como se vê, a autorização concedida pelo Poder
Legislativo foi para “atender necessidades emergenciais do ensino
público estadual vinculado à Secretaria de Estado da Educação”.
Logo, não se pode compreender que a autorização tenha se limitado às secretarias das escolas. Também não se mostra razoável o
entendimento lançado na instrução técnica, e até mesmo no parecer do ilustre representante do Ministério Público de Contas, no
sentido de ser ilegal a contratação por prazo determinado para atividade de caráter permanente, como a educação. E não é ao menos
razoável porque o texto constitucional, ao contemplar a possibilidade de contratação por prazo determinado, não fez qualquer distinção entre serviços de caráter permanente e serviços de caráter
eventual, pois o que se deve considerar temporária é a necessidade
e não a atividade. Aliás, como é do conhecimento dos senhores, a
matéria aqui debatida já foi enfrentada por diversas vezes pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em todas as oportunidades, assim,
concluído: “A natureza permanente de algumas atividades públicas
– como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para
contratar servidores destinados a suprir a demanda eventual ou
passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação
se afigura premente e autoriza a contratação nos moldes do artigo
37, inciso IX, da Constituição da República”. Destacou, ainda, a
relatora, a Ministra Carmen Lúcia: em diversas ocasiões o STF se
pronunciou em relação a alegados conflitos sobre a regra constitucional do concurso público e normas estaduais que disciplinem a
contratação por tempo determinado para atender a necessidade de
excepcional interesse público: “a obrigatoriedade do concurso público não está em questão. Até porque, se pudesse fazer concurso
é porque haveria cargo vago e a possibilidade de esperar”. Isso na
Ação Direta de Inconstitucionalidade 3247. Na linha de entendimento da Suprema Corte, esta egrégia Corte de Contas também
assim decidiu, conforme o Acórdão TC-089/2013, proferido nos autos do processo TC-527/2012: “Portanto, ainda que se trate de
serviços permanentes, há plena compatibilidade no ordenamento
para que as contratações por tempo determinado tenham ocorrido
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de forma lícita, em razão do princípio da continuidade na prestação
dos serviços públicos, haja vista que, de qualquer prisma que se
examine a questão, a prestação do serviço público deve se sobrepor à morosidade habitual da realização de um concurso público
para o provimento de cargos efetivos, ainda que a saída, de forma
excepcional, seja a contratação por tempo determinado, na forma
da legislação de regência”. No caso presente, há que se reiterar,
sequer existia o cargo de “auxiliar de secretaria escolar”, que fora
existo. Concluindo, considero ainda relevantes as seguintes considerações, no sentido de substanciar fatos e a situação existente à
época, e ainda continua nessa luta pela educação. Um dos questionamentos principais é sobre o uso de DT’s no trabalho de apoio
escolar e não somente nas secretarias das escolas. Temos o ponto
de vista que: a lei que criou essas possibilidades de substituições
temporárias não fala em trabalho na secretaria da escola, mas em
apoio aos trabalhos escolares. A própria análise técnica, neste processo, reconhece que seria inapropriado falar em desvio de função,
uma vez que as funções desse cargo não foram definidas na lei que
os criou. Provavelmente pela ampla abrangência das atividades de
apoio escolar, que seria muito extenso indicar todos aqueles casos
que fui mencionando aqui e mais uma dezena de outros que não
menciono por falta de tempo. Segundo, os trabalhos de apoio escolar realizados na SEDU, direta ou indiretamente, estão todos voltados às atividades escolares lá na escola onde ocorre a ponta do
processo - transporte, merenda, apoio administrativo geral, movimentação de processos, suporte às atividades do ano letivo, e uma
dezena de outros. Não havia, à época, no âmbito administrativo do
Estado, a existência de cargos de nível técnico para tais atividades.
Ou seja, não havia como fazer concurso para suprir essas necessidades. Essa situação só veio a ser parcialmente superada, em termos numéricos, com a edição da Lei Estadual Complementar
667/2013, que criou a figura do “assistente de gestão”, cargo de
nível técnico vinculado à Seger e que em princípio iria suprir necessidades de tal tipo nos órgãos do Executivo. A lei que o criou previu
1.200 vagas, com carga horária de 40 horas semanais, com a possibilidade de contratação temporária imediata de 500 pessoas para
suprir as deficiências. É fundamental ressaltar que a SEDU vinha se
manifestando, repetidamente, junto ao Governo no sentido de suprir esse vácuo por meio da criação desse cargo e da aprovação
dessa lei. Só aí poderia ser cobrado um concurso. E, aliás, o concurso seria feito pela Seger. Sobre a situação dos DT’s nas secretarias
das escolas, a Lei Estadual 507/2009 criou a figura do agente de
suporte educacional, com 450 vagas, em 2009, para trabalhar nas
secretarias das escolas estaduais, extinguindo ao mesmo tempo os
antigos cargos de agente escolar, auxiliar de secretaria e secretário
escolar. Então, quando entramos na SEDU, encontramos a lei criada, em 2009, com 450 vagas, um concurso que havia sido feito
para essas 450 vagas em início de chamada das pessoas. E tomamos todas as providencias para o preenchimento desses 450 cargos. O que não foi fácil. Porque o concurso, apesar de nível técnico,
teve uma quantidade enorme de candidatos, que foram os primeiros classificados os de nível superior, que assumiam o cargo, ficavam pouco tempo e desistiam. E tínhamos que fazer nova chamada. Esse circuito durou tanto - de assume, sai, chama outro; assume, sai, chama outro – que, para fechar o concurso, tivemos que
fazer 14 chamadas. E tivemos persistência em fazer essas 14 chamadas. Só que esses 450 cargos não são, e não eram suficientes,
par suprir a demanda das secretarias escolares. As nossas escolas,
em geral, funcionam das 07h até depois das 22h. E uma pessoa de
40 h, 8h por dia, não cumpre essas funções. São cargos de alta
responsabilidade. As pessoas que trabalham nas secretarias das
escolas trabalham no dia a dia com dois tipos de dados de extrema
relevância. Primeiro, as notas dos alunos. Segundo, a frequência
dos professores, que tem as implicações legais e profissionais. Nenhum desses cargos, que foram nitidamente e essencialmente estabelecidos para trabalhar nas secretarias das escolas, foi mudado
de função. Então, já disse: esse preenchimento não foi simples!
Tenho os dados. Os 450 cargos foram chamados repetidas vezes. E
hoje, no Estado, permanecem 417 deles, levantamento mais recente, dos mil e tantos que foram chamados. Reconhecendo essa situação, tomamos duas providências no sentido de regularizar a situação das secretarias das escolas. O que foi feito por meio da Lei
Complementar 725/2013. O conselheiro Sérgio Borges estava na
Assembleia nessa época, e o conselheiro Rodrigo Chamoun, não
tenho certeza se já estava neste Tribunal. Essa lei teve dois aspectos importantes. Primeiro, aumentou a atratividade do cargo com a
modificação na tabela salarial desses cargos da secretaria, porque
ao criar o cargo de “assistente de gestão”, na Seger, a tabela salarial era bastante diferente. E as pessoas contratadas para trabalhar
nas secretarias das escolas começaram um movimento intenso de
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querer uma comparação salarial. Recebíamos essas pessoas, tivemos uma receptividade grande, por parte da Seger e por parte da
comissão de educação e de orçamento da Assembleia. E, finalmente, a Lei 725/2013 equiparou, em termos salariais, os dois cargos.
Isso aumentou a atratividade. O segundo ponto, a Assembleia, na
mesma lei, aumentou em mais 550 cargos para as secretarias escolares, passando esse cargo a ter 1.000 vagas. São duas providências essenciais. O terceiro ponto que gostaria de me manifestar
aqui é sobre o pagamento de férias e outras obrigações aos DTs. A
Lei Estadual Complementar 46/1994, que criou essa figura administrativa, não menciona as possibilidades de afastamento no caso
das férias. Diz o artigo 291, da lei: “Art. 291. É assegurado aos
contratados o direito ao gozo de licença para tratamento da própria
saúde, por acidente em serviço, doença profissional, gestação e
paternidade, vedadas quaisquer outras espécies de afastamento,
não podendo a concessão das licenças ultrapassar o prazo previsto
no ato de admissão.” Não poderíamos, como nenhum outro órgão
do Executivo, conceder férias, porque estaríamos extrapolando os
limites da lei que permitia a contratação dessas pessoas. Somente
agora, em 2015, com a edição da Lei 809/2015, foi incluído a possibilidade do afastamento em férias para esses contratados. Ou
seja, o DT não tinha o direito a férias. Vou ler agora o art. 9º da
nova lei: “Art. 9º são direitos dos servidores públicos contratados
nos termos desta Lei Complementar: I - décimo terceiro salário
proporcional ao tempo de serviço; III - indenização e adicional de
férias proporcionais ao tempo de serviço prestado; IV - repouso
semanal remunerado. Item II - gozo de férias nas hipóteses de
contratos com prazo superior a 12 meses”. Agora o DT pode receber férias! Em resumo, vejo a situação agora desse perfil onde estou da seguinte forma: a SEDU vive e viveu naquela época a realidade de o agente oferecer um serviço público essencial, com um
calendário a ser cumprido. Não podemos esquecer isso. Já disse
que em todos os 78 municípios, distritos, lá da ponta de Itabaiana,
em Mucurici, até à divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, onde
tem uma escola estadual ao lado da ponte que vai para Bom Jesus
de Itabapoana. Essa é a dimensão da SEDU. Permita-me, presidente, mais uma frase que aprendi: ali do primeiro andar do gabinete
da SEDU, não pode enxergar só a César Helal, tem que enxergar os
78 municípios do Espírito Santo: 300 mil alunos. E naquela época,
a SEDU e o Executivo, de maneira geral, não dispunham de um
conjunto de cargos efetivos para suprir a demanda de serviços de
apoio que pudesse garantir o cumprimento do item acima. Prestar
esse serviço no Estado todo. O cargo não existia. Daí a impossibilidade de fazer concurso para esses DTs que estavam alocados dentro da SEDU. E no caso das secretarias, o número de vagas existentes, 450, não era suficiente para atender. Aliás, havia mais escolas
do que esse número de cargos. Imaginem a demanda disso numa
escola como o Colégio Estadual, como um colégio em Colatina que
tem mais de 2.000 alunos. Ao mesmo tempo em que buscávamos
suprir, com a figura dos DTs, as necessidades de trabalho, não nos
limitamos a isso. Então, procuramos avançar por meio das seguintes ações: persistência nas solicitações ao Governo para a criação
de cargos efetivos de apoio administrativo para nível técnico dentro
da SEDU, o que se concretizou na Lei 667/2013 do “assistente de
gestão”, cargo que fica na Seger; modificação na tabela salarial dos
“agentes de suporte educacional” e criação de mais 550 cargos,
para suprir essa necessidade. São os pontos que gostaria de apresentar. Requeiro e espero que essas contratações sejam consideradas regulares, afastando, via de consequência, a penalidade de
multa sugerida pela área técnica. Agradeço a atenção dos conselheiros; da conselheira Márcia, que agora está com a responsabilidade do processo; do presidente, e das pessoas presentes. Presidente, fiquei pensando se ia falar isto, mas vou falar: o respeito que
adquiri por este Tribunal durante a minha época na SEDU, pelo
trabalho em conjunto que foi feito, em diversas auditorias, recomendações, discussões de legislações complicadíssimas que afetavam esse órgão gigantesco, que tem responsabilidades imensas,
num trabalho que menciono aqui, um trabalho especial feito sobre
o ensino médio, no Estado inteiro, com equipe técnica daqui. Um
belo trabalho que gerou em recomendações, que a SEDU começou
a tomar em minha época e que agora está tendo, também, continuidade. Ações de rever o ensino médio; está no debate nacional.
Na época fui muito agradecido. Na virada dos prefeitos estávamos
lançando um programa federal junto ao MEC de garantia da alfabetização na idade certa. E este Tribunal abriu todas as portas para
que eu conseguisse trabalhar junto aos prefeitos, que eles o ponto
essencial. E conseguimos mobilizar o programa em todos os municípios do Espírito Santo. Alguns milhares de professores da SEDU e
dos municípios participando em conjunto, com apoio da UFES, nesse trabalho. Agradeço por esta oportunidade. Muito obrigado! A
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SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
- Senhor presidente, solicito a juntada das notas taquigráficas e do
memorial trazido pelo defendente. Retiro o processo de pauta para
análise em meu gabinete”. 04) O senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER, com anuência do Plenário, apreciou em conjunto os processos TC-9107/2013 e TC-9735/2013, que tratam de
Recursos de Reconsideração interpostos pelo Ministério Público Especial de Contas, dada a conexão do tema, votando, em ambos,
divergindo dos pareceres técnico e ministerial, pelo não conhecimento dos recursos e pela manutenção dos acórdãos combatidos,
em razão dos princípios da singularidade, da taxatividade e da unicidade recursal uma vez que são recursos de reconsideração interpostos em face de acórdãos proferidos em sede de outros recursos
da mesma espécie, no que foi acompanhado pelo Plenário, à unanimidade. 05) O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER,
com aquiescência do Plenário, dadas as circunstâncias fáticas que
autorizam, excepcionalmente, a mitigação do artigo 84 da Norma
Interna, adiou o julgamento dos processos TC-9680/2013 e TC1835/2014, constantes de sua pauta, lembrando a todos, na ocasião, da sessão especial destinada à apreciação da Prestação de
Contas Anual do Governador do Estado do Espírito Santo referente
ao exercício de 2016, marcada para o dia quatorze de julho do corrente. 06) Após leitura do voto do relator do processo TC5498/2015, que trata da Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim relativa ao exercício de 2014,
senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, pela aprovação com ressalva da prestação de contas, divergindo dos pareceres
técnico e ministerial, o senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI informou que acompanharia o relator e, em relação
ao item 3 do voto, destacou que eventual determinação expedida
pode ser inócua, haja vista que as prestações de contas dos exercícios seguintes já devem ter sido encaminhadas a esta Corte, pelo
que sugeriu substituir a determinação por comunicação à área técnica desta Casa, para que observe tal ponto quando das próximas
análises, bem como expedir recomendação ao atual gestor sobre a
irregularidade detectada. Encerrada a discussão, o relator acatou
as propostas do senhor conselheiro substituto, sendo integralmente
acompanhado pelo Plenário, conforme notas taquigráficas a seguir:
“O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Conselheiro Domingos, já de plano, digo que concordo
com vossa excelência. Só queria fazer uma observação. Quando da
leitura do voto, percebi que, no item 3, que trata do valor do superávit financeiro, na conclusão, é colocado que: “dessa forma, mantenho a irregularidade, porém, no campo de ressalva”. E, também,
no parágrafo anterior a esse, coloca: “logo, a informação deverá ter
utilidade para abertura de créditos adicionais no próximo exercício,
não influenciando na apuração do resultado orçamentário, financeiro e patrimonial do exercício corrente”. Se é uma ressalva, deveria
estar acompanhada de uma determinação. A determinação está associada só aos créditos que estão referenciados no item 2. Esse é o
exercício de 2014. Então, com certeza, o exercício 2015 já está em
casa, e provavelmente o de 2016 também estará em casa. Então
talvez seja até inócuo determinar alguma coisa que não será possível fazer no exercício seguinte, porque ele está. Acho que poderíamos substituir - aí vai a minha sugestão -, talvez comunicar à nossa área técnica que observe esse fator quando da apreciação dessas duas contas referentes a 2015 e a 2016. Acho que utilizando
uma questão lógica, não poderia colocar que é ressalva. O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Senhor presidente, sua excelência está sugerindo que seja feita uma....se tem
ressalva, deveria ter determinação. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Lado outro, impossibilidade de cumprir em face do tempo. O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Inclusive, acredito que, até o
início do ano que vem, o Tribunal colocando em dia os julgamentos,
vamos conseguir, nessas situações, colocar determinações que sejam cumpríveis. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO – A proposta do conselheiro Lovatti,
pelo que entendi, seria um alerta à nossa área técnica para verificar
nos processos 2015/2016, como ficou essa situação. Parece-me
mais adequada. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI – E talvez, até um cuidado adicional, colocar uma
recomendação, lá no final, ao atual gestor, que observe de maneira
genérica, sem essa... O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Seria uma recomendação de
maneira genérica e um alerta à área técnica para observar, nos
processos seguintes, como foi tratada a questão. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Anuo às duas proposições do conselheiro Lovatti; tanto uma, que é essa outra recomendação sobre essa primeira irregularidade, e também alerta à
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área técnica sobre o assunto. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Uma recomendação
ao atual gestor para que observe e um alerta à área técnica para
que, na apreciação dos processos seguintes... O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Observe esse fator também. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – O valor que vossa excelência considerou foi quanto?
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Foi
um valor de sete mil reais, dá 0,003%. Até bem menor do que os
valores que o Plenário já considerou como insignificância. Bem menor”. 07) Em seguida à prolação do voto do relator, senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, no Processo TC-6511/2016,
que trata de Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de
Marataízes, referente ao exercício de 2016, pela formação de autos
apartados para responsabilização e eventual apenamento do gestor
em face do disposto no artigo 5º, inciso IV, §§ 1º e 2º, da Lei
10.028/2000, ante o descumprimento ao artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN teceu indagações sobre a possibilidade de
haver recurso provido relativo à prestação de contas anual, processo em que se constatou a irregularidade, o que inviabilizaria os
novos autos formados. Interveio o senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, para apontar que talvez o melhor caminho seja aguardar o trânsito em julgado do processo que
trata da prestação de contas para a abertura de novos autos. O
senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI se
manifestou sobre as multas coercitivas e sugeriu a utilização da figura processual do processo contido, para que os autos se tornem
dependentes, com o que anuiu o relator, tendo sua excelência lembrado que a solução dependerá do caso concreto, tudo conforme
notas taquigráficas a seguir: “O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Acho que nós já assentamos essa decisão de formar autos apartados para aplicação da multa. Mas fica uma dúvida: se houver recurso, e o recurso for provido.
Fiz esse debate ontem, em meu gabinete, em outro caso concreto.
E o gestor... Se a tramitação e o julgamento da multa, oriunda de
um processo de primeira decisão... Aí ele vai e paga a multa, e o
recurso tramita. E o Plenário dá provimento ao recurso. Em tese, o
que faremos com a multa, que já foi aplicada e, hipoteticamente,
paga? Compreendeu, conselheiro Domingos? Temos uma primeira
decisão de mérito. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER - Em autos apartados, V.ex.ª fala. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Isso. Então, decidimos pela irregularidade, emissão de parecer prévio pela
rejeição. Era o caso que estava estudando em meu gabinete. Aí
forma autos apartados para cita-lo, para ele se defender da multa.
Daqui a três meses, ele faz duas defesas. Uma, entra com recurso
de reconsideração para reverter a rejeição do parecer prévio; e a
outra, a defesa, para não ser multado. Digamos que daqui a três
meses, após citado, venha para cá com o primeiro julgamento. E
nós confirmaremos a multa. E daqui a seis meses, hipoteticamente,
decidiremos pelo provimento do recurso de reconsideração. Já aplicamos a multa. É que paralisei um processo para fazer essa reflexão. Porque já apliquei, já propus e os Colegiados, tanto da 1ª Câmara, quanto este, me acompanharam em diversas multas dessa
ordem. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - Excelência, talvez o melhor caminho seja que
os autos apartados sejam formados após o trânsito em julgado.
Porque aí....é o melhor. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Presidente, acho que temos duas
visões. Tem esses autos apartados formados a partir de multas
coercitivas, que são aplicadas, independente do mérito que está
sendo julgado. Para esses casos da.... E a Lei Complementar 621,
prevê que em algumas situações pode ser aplicada sem precisar
haver uma comunicação prévia; e em outras em que haja comunicação prévia. Então, talvez, o primeiro passo é separar a natureza
delas. Se for coercitiva, está dissociada do mérito que está sendo
julgado em outro processo. A questão vai remanescer nesses outros processos. Nessa outra situação, talvez pudéssemos usar a figura processual do processo contido, que ficaria contido no outro,
tem numeração diferente, contido no outro processo. Resolveu um,
resolve o outro; que também seria uma solução. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Só
complementando. V.ex.ª propõe com base na Lei 10.028, art. 5º,
inciso IV, não é isso? O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Sim. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN - Então, é a lei de crimes fiscais.
Essa, acho que é uma proposta... O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Sim. Para os autos ficarem dependentes, embora são autos diferentes, porque, quando se fala em pare-
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cer prévio, por exemplo... O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - E aí fica uma pergunta: e se o
gestor não entrar com recurso de reconsideração? Aí, em trinta
dias, após a publicação da primeira decisão, transitaria em julgado,
e estaria a citação já liberada para... O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Porque V.ex.ª usou uma situação... Se realmente o parecer prévio foi pela aprovação das contas,
não caberia. Mas o contrário é possível. É possível que o Tribunal
mantenha a rejeição das contas e não aplique a multa nos autos
apartados. Porque a rejeição das contas pode ser por critérios objetivos, quer dizer, não atingiu aquele limite, extrapolou o limite, e
não tem como aprovar as contas. O Tribunal tem relevado essas
situações de insignificância e tal, situações muito peculiares. Agora,
se ele extrapolou os limites, mas consegue provar que... Aí já começa uma análise subjetiva da conduta do prefeito. Então, pode
acontecer da situação de o Tribunal manter rejeição das contas e
não aplicar multa. Essa é uma situação que entendo como possível.
Agora, realmente, a situação contrária é complicada porque se as
contas forem aprovadas, como vai multá-lo? O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Não tenho
dúvidas de que infringência ao art. 23 é para se aplicar multa. Só
estou com dúvida em um momento. Não tenho dúvida que deve....
E o legislador, inclusive nesse caso, não pensou nem em dosimetria. Se aquele que infringiu em dez reais ou aquele que infringiu
em dez milhões, gastou acima e não voltou ao limite, pagará com o
mesmo valor. No caso aí com despesa com pessoal. Não é isso? O
SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Sim. O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - O conselheiro Lovatti apontou um caminho muito seguro. Não há risco de, ao seguir esse caminho, produzir resultados
diferentes. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN - Então, V.ex.ª já aplica nesse voto para virar
paradigma para os demais, a sugestão do conselheiro Lovatti. O
SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Sim. Vamos colocar a solução que vai depender do parecer prévio. Esse
processo é de alerta, inclusive. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Teria que ver a situação da
natureza. Se é coercitiva... O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Não será o caso desse
processo”. 08) Antes da discussão do processo TC-8397/2016, que
trata de fiscalização, na modalidade Levantamento, realizada por
este Tribunal na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
na Defensoria Pública do Estado, no Governo do Estado, no Ministério Público Estadual, no Tribunal de Contas do Estado e no Tribunal
de Justiça, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIPRA PINTO, nos termos do artigo 144, inciso IV, do Código de
Processo Civil, c/c o artigo 23 da Lei Orgânica desta Corte, passou
a presidência da sessão ao senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN, com base no artigo 29, inciso VI, c/c o
artigo 83, ambos do Regimento Interno deste Tribunal. Proferido o
voto pelo relator, senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, o senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI indagou o relator acerca da ausência de determinação para
formação de quadro de servidores efetivos nas unidades de controle interno e o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN elogiou o debate e lembrou da estrutura da unidade do
próprio Tribunal de Contas, abordando também a ocupação do cargo de chefe do controle interno. O relator, por sua vez, destacou
que o ideal é a criação de uma carreira específica, entretanto, no
atual momento, tal necessidade pode ser relativizada em casos de
estruturas administrativas menores ou se a entidade não estiver
fiscalmente adequada, sem alteração do normativo, qual seja, o
manual do controle interno. O senhor conselheiro substituto JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI reconheceu o caso da impossibilidade financeira para a criação de cargo, mas reiterou a necessidade de independência para a atuação no controle interno, inclusive, com prerrogativas específicas, momento em que o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN solicitou vista dos autos,
conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Conselheiro Domingos, não ficou claro. Estamos abrindo mão de uma determinação de formação de um quadro de servidores efetivos, nesses
núcleos de controle interno ou nessas unidades de controle interno.
E estamos fazendo qual tipo de recomendação para eles? Porque se
ele montar com pessoal que não é efetivo, não tem como funcionar.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Na realidade é o seguinte: a nossa resolução... porque aqui, de certa
forma, o levantamento envolve várias situações do controle interno
de cada setor, não somente essa. Hoje já está no nosso manual, e
isso não está sendo relativizado aqui, que o controle interno tem
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que ser feito por servidores efetivos. Então, o controle interno deve
ser feito por servidores efetivos. Isso é claro! Exceto o chefe, que
pode ser comissionado, embora, o ideal que seja efetivo também,
exercendo um cargo em comissão. Então, o controle interno deve
ser feito por servidor efetivo. O que está sendo relativizado neste
momento... E já está sendo recomendado em outros processos
nossos, que recomendamos a contratação de servidores efetivos, o
que estamos falando? “Observe a LRF, observe os limites das finanças municipais ou estaduais”. Então, esse é o ponto para a criação
de uma carreira específica. A questão toda aqui, o que estou relativizando é a exigência de uma carreira específica de controlador interno. Não de que o controle interno deva ser feito por efetivo. Isso
continua; isso não está mudado. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Acho
que é o caso do Tribunal. É um bom debate porque temos o nosso
controle interno. E não é formado por.... Não houve um concurso
público específico para o controle interno. Temos servidores efetivos atuando. Se não me engano, todos eles. Há o caso do conselheiro Ranna, que formou, formatou e estruturou – na época era
auditoria geral do estado – e não era servidor efetivo de lá, era
servidor efetivo daqui. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Mas ele era o gestor, comissionado. Aí pode. O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN - Mas aí estamos falando de outro tema que
V.ex.ª abordou: se a chefia deve ser exercida por um servidor de
carreira, num primeiro momento; por um servidor de carreira,
qualquer que seja ele, da estrutura, ou se a chefia deverá ser exercida por um cargo em comissão. No caso do Estado, é um cargo em
comissão. Embora, os últimos controladores tenham vindo de outras carreiras. Foi um promotor de justiça, o promotor Marcelo
Zenkner, e o atual é um delegado federal, o Dr. Eugenio. Então,
parece que o que V.ex.ª está relativizando é a prefeitura “x”, às
vezes, tem lá servidores efetivos do quadro de contabilidade, de
direito e de economia. E esses poderiam atuar no controle interno;
obviamente com devido treinamento para se tornarem controladores. Até porque descarregamos uma carga muito pesada ao controle interno desses municípios. Porque eles não darão conta se não
tiverem estrutura. O que o voto de V.ex.ª tentou dizer é isso? O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Que não precisa criar a carreira neste momento. Embora, há uma recomendação, é o plano ideal criar uma carreira, mas dizendo o seguinte:
“olha, se você não tiver adequado na LRF, se você estiver com limite máximo ou sua estrutura administrativa não comportar”. Porque
quanto menor o órgão fica, mais complicado criar uma carreira específica. Hoje temos essa carreira específica no Estado, na Prefeitura de Vitória. Parece-me que mais uma prefeitura também já implantou. Mas prefeitura com maior dimensão. Mas órgãos pequenos, muitas vezes, não têm condição de fazer isso. É o que estamos
levantando aqui. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI - Pelo o que estou entendendo aqui, ela não está
direcionada aos órgãos estaduais? O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Sim. Órgãos estaduais. Mas nesse
caso aqui é porque generalizei no debate. Mesmo nos órgãos estaduais, quer dizer, os órgãos estaduais hoje estão em contenção de
despesa para criar novos cargos. Não estamos num momento de
criar novos cargos. Por isso que estou relativizando também neste
momento. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Tenho uma visão diferente, pelo seguinte: independente de ter uma formação de quadro de servidores efetivos, essa
escolha ficar a critério do gestor; do seu livre arbítrio de formar
uma equipe, não teria independência necessária para atuar como
controle interno. Pelo menos no meu entender. Tanto é que, quando se reportou... Por que a secretaria de controle e transparência é
independente? Porque tem um grupo de auditores formados, qualificados, com independência funcional e com algumas prerrogativas,
que não são concedidas aos demais servidores efetivos. Temos que
entender que eles exercem uma função com algumas prerrogativas
específicas - que não são aquelas genéricas conferidas aos servidores públicos efetivos, em geral. Então, há necessidade. Acho que
mantém a restrição. Lógico que não vai criar um cargo que não se
pode pagar. Mas que tem que ser específico tem, sob pena de só ter
um arremedo de controle interno. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Por isso que relativizado apenas nessa
recomendação aqui. E não foi proposto nem alterar o nosso manual
de controle interno, que continua como uma norma permanente.
Apenas neste caso específico, neste momento. Porque dá o prazo
de 90 dias para apresentar um plano de adequação do controle interno de cada órgão. Porque estamos relativizando a carreira específica. Mas entendo as ponderações de V.ex.ª. Por isso que não
estamos propondo alteração permanente. O SR. PRESIDENTE,
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
- Continua em discussão. Como vota o conselheiro Sérgio Borges?
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - No
caso concreto, acompanho o relator. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Solicito vista do processo. Porque o argumento que o conselheiro João
Luiz traz, realmente, o controle interno vai auditar internamente os
atos de todos. Realmente, demanda uma independência que outros
servidores...Vamos fazer uma avaliação. Nos dias de hoje o voto de
V.ex.ª é preciso. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER - Altera uma regra geral. Não propõe alterar a regra
geral. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN - O voto de V.ex.ª foi aquele distribuído, não é isso? O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER - Sim. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Estou pedindo vista na
sessão.” 09) Proferido o voto do relator, senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, no processo TC-6820/2016,
que trata de Monitoramento realizado por este Tribunal na Câmara
Municipal de Vila Velha, pelo acolhimento de razões de justificativas
dos responsáveis e pela não aplicação de sanção, com sobrestamento do monitoramento decorrente do Acórdão TC-1926/2015 até
o trânsito em julgado do processo TC-2733/2009, o senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI procedeu à leitura de
voto-vista divergente, pugnando pela citação, pelo prazo de trinta
dias, para que os gestores se manifestem quanto ao descumprimento de prazo fixado por este Tribunal, com possibilidade de aplicação de multa, e pela expedição de determinação aos atuais responsáveis para que adotem medidas para o cumprimento do determinado nos itens 3.1 e 3.2 do Acórdão TC-1926/2015, no prazo de
cento e oitenta dias. De imediato, o relator, senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN parabenizou o senhor
conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI por já ter trazido
o voto-vista pronto para a sessão, contribuindo para a qualidade e
celeridade dos julgamentos, como se pretende com a última resolução aprovada por este Plenário, e proferiu voto complementar,
mantendo seu entendimento inicial, que foi acatado pelo Plenário,
por maioria, vencido o conselheiro substituto. Na oportunidade, o
senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI informou que percebera incompatibilidade entre o parágrafo 1º do
artigo 389 do Regimento Interno e o parágrafo 4º do artigo 135 da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em relação ao fundamento para aplicação de multa sem necessidade de prévia justificativa,
tudo conforme notas taquigráficas a seguir: “O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Primeiro,
parabenizo o conselheiro Lovatti porque teve acesso ao voto e já
traz o voto-vista em sessão. É um mecanismo que desejamos chegar. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - E mereceria parabéns dobrado se já tivesse
distribuído também. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN - Ao relator, ele distribuiu. O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO - Porque facilita a discussão. O procurador aqui não recebeu. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN - Calma, gente. Não tenho dúvida de que quando chegar àquele modelo que queremos - sete dias de distribuição do voto
-, com antecedência, chegará à celeridade. Acho que ano vem devemos chegar a esse ponto. No caso dos termos de Citação TC1349, 1350/2016, não constou a questão da advertência quanto à
possibilidade penalidade de multa. Entretanto, constou expressamente da Decisão Monocrática 1378/2016, que determinou a citação. A letra “d”, diz: (leitura) assim, peço a compreensão e não
corroboro a divergência inaugurada pelo conselheiro Cotta Lovatti.
E mantenho o voto proferido pelas razões já expostas. O SR. CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Eu só quero fazer um
comentário. Uma coisa que percebi, conselheiro Rodrigo, que a SecexPrevidência formula a fundamentação para aplicação da multa
pelo Regimento Interno. Quando se faz a leitura do Regimento Interno, e se percebe o mesmo inciso - acho que tem uma numeração
diferente -, mas o dispositivo é o mesmo, que está na lei. Quando
lê o Regimento, ele permite que faz a aplicação da multa sem a
necessidade prévia justificativa. Isso, pelo Regimento Interno.
Quando vai à lei, que olhamos o inciso IV, a lei só excepciona a
partir do inciso V. Então, o IV diz que teria que fazer a citação prévia. Fazendo essa observação, não tem nada relacionado a essa
discussão que estamos fazendo. Mas, talvez, seria interessante verificar se não há uma divergência com o que está na lei com o que
está no Regimento, em relação. A lei não permite a aplicação da
multa como uma forma coercitiva sem prévia. E no Regimento, diz
que pode. E a área técnica acompanhou o Regimento. Inclusive, é
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até estranho, não pode aplicar uma multa pelo Regimento. Teria
que aplicar pela lei. Já começa a questão, até por conta de lei. Mas,
mantenho o meu posicionamento. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Também mantenho o
meu. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - Não está se aplicando no caso concreto. Solicito à secretaria que verifique as proposições do conselheiro Lovatti para eventuais... O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN - 135, inciso IV. Em confronto ao art.
389. Mantenho a minha posição. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Permanece a
discussão. Em votação. Como votam os senhores conselheiros?”
10) Após a proclamação do resultado do julgamento dos processos
constantes da pauta do senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, a senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, em atenção a requerimento que lhe chegara após a fase inicial, solicitou preferência para apreciar o processo
TC-1687/2016, que trata de Recurso de Reconsideração em face
dos Acórdãos TC-1312/2015 e TC-1338/2015, o que foi consentido
pelo Plenário. O senhor presidente passou a palavra ao senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, LUCIANO
VIEIRA, para manifestação de vista, oportunidade em que o representante ministerial defendeu a manutenção da imputação de dano
e trouxe esclarecimentos de ordem processual, relativo à prescrição, tendo o relator feito considerações a respeito e adiado o julgamento para melhor analisar os argumentos trazidos, conforme notas taquigráficas transcritas a seguir: “O SR. PROCURADOR-GERAL LUCIANO VIEIRA – Excelência, vou me restringir aqui ao
afastamento do dano, uma vez que na inicial foi apresentado um
dano no valor de R$ 31.192,00, aproximadamente. E se referia
àquelas representações da “Operação Camaro”, envolvendo a contratação da Urbis. A área técnica, inicialmente, imputou um débito
aproximado de R$ 31.000,00, relativo ao pagamento antecipado de
honorários. Todos já sabem que seria pelo serviço que dependia da
efetiva compensação tributária. O conselheiro relator afastou a irregularidade com base na documentação que o interessado apresentou em sede de recurso que a Urbis havia devolvido esse valor,
que estava em torno de 8 mil reais. Era um valor que estava sendo
cobrado pela Receita Federal. Ou seja, a própria Receita compreendeu que esse valor tinha sido compensado indevidamente. Digo que
o que estava sendo cobrado não era o que a Receita havia considerado irregular; o que estava sendo cobrado era exatamente os pagamentos antecipados, realizado pelo Executivo sem a devida compensação. Ou seja, não ficou demonstrado pelo interessado... Aliás,
até o fato deles cobrarem o que a Receita reputou irregular, milita
contra o próprio interessado. Efetivamente, vinha pagando antecipadamente a Urbis antes mesmo que as compensações ocorressem. Então, o que aconteceu da autuação pela Receita Federal, veio
justamente demonstrar que eram feitos pagamentos antes mesmo
das compensações. Então, não se confunde aqui a restituição do
que a Receita impugnou, não aceitou, com o que está sendo imputado. O que está sendo imputado é justamente os valores que foram pagos a Urbis sem que o município obtivesse o efetivo auferimento de benefícios com a prestação de serviço. E não foi demonstrado pelo interessado - que tem ônus de comprovar - que o município, de alguma forma, tenha tido alguma compensação. Pelo contrário, a autuação da Receita demonstra que as compensações
eram indevidas. Então, não é possível aqui afastar. No caso, o conselheiro propõe julgar improcedente a denúncia; não cabe aqui
afastar a imposição de dano justamente por isso. O dano imputado
não é apenas aquele que a Receita... estava sendo cobrado... Mas
os valores pagos a Urbis sem que tivesse auferido benefício para o
município. Cabe aqui um esclarecimento de ordem processual. O
conselheiro relator propõe a improcedência da denúncia, uma vez
que, apesar de não concordar, mas não vou impugnar, que é a
questão da prescrição – esclareço que o conselheiro segue a área
técnica – que é da ocorrência da prescrição. A prescrição é questão
de mérito, se foi acolhida a prescrição, reconheceu-se que ocorreram as irregularidades, estão comprovadas no processo. Então a
denúncia é procedente! O que não vai ocorrer é a aplicação de penalidade. É um esclarecimento de natureza processual. Ainda que o
Plenário acompanhe o relator e afaste o dano não ressarcido, a
denúncia, ainda assim, deve ser procedente, já que prescrição é
matéria de mérito. E o acórdão originário reconheceu a ocorrência
de diversas outras irregularidades que não causaram dano ao erário. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA - Presidente, duas situações trazidas pelo representante do
Ministério Público Especial de Contas: a primeira delas trata-se de
glosa. Ou seja, compensações, valores que foram objeto de compensação previdenciária e que a Receita Federal entende como in-
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devidas. E as glosas seriam exatamente os valores que deveriam
ser objeto de ressarcimento. Entendido como que as demais compensações foram regulares. Mas vou dar uma olhada melhor. No
que diz respeito à matéria de cunho processual, que o eminente
procurador coloca como improcedência, na verdade, a prescrição é
uma prejudicial de mérito. Então, extingue-se o processo com resolução de mérito. Você não adentra à análise da irregularidade em
si. Então, faz sentido você dizer que a denúncia é procedente. Já dei
um voto sobre isso, inclusive na Câmara; um voto bem extenso em
que eu e o conselheiro Ranna divergimos a respeito. De qualquer
maneira, como o eminente procurador, a área técnica vinha com
valor inicial, e depois esse valor foi alterado no curso do processo.
Quero afastar as razões trazidas pelo eminente procurador. Solicito
à conselheira Márcia adiar esse processo para a próxima sessão
para trazermos um voto de maneira conclusiva. A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS – Senhor
presidente, adio o processo para a próxima sessão”. 11) O senhor
conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES solicitou ao secretário-geral das sessões que apregoasse os interessados e/ou seus
representantes legais nos autos dos processos TC-1939/2012, que
trata da Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Educação – SEDU relativa ao exercício de 2011, e do TC-7344/2013,
que trata de Monitoramento realizado por este Tribunal na Prefeitura Municipal de Vila Velha, a fim de verificar a presença em Plenário
para o exercício das sustentações orais requeridas, nos termos do
artigo 327, § § 2º e 6º, do Regimento Interno deste Tribunal, o que
foi procedido. Apregoados os responsáveis e não havendo manifestação os processos foram mantidos em pauta para a próxima sessão, nos termos regimentais. 12) O senhor conselheiro RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN proferiu seu voto-vista no processo TC-7254/2015, que trata de Representação em face da Prefeitura Municipal de João Neiva, de relatoria do senhor conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, acompanhando a área técnica
desta Corte, pela rejeição do incidente de inconstitucionalidade, e
divergindo do parecer ministerial, pela negativa de exequibilidade à
norma impugnada, que foi encampado pelo relator. O senhor presidente esclareceu a divergência instaurada nos autos e colocou o
processo novamente em discussão, momento em que o relator
manteve seu voto, acrescentando jurisprudência e reforçando sua
tese com os argumentos trazidos pelo senhor procurador-geral de
contas, o que alterou o posicionamento do senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, sendo a decisão, de reconhecer a inconstitucionalidade da lei debatida nos autos por falta
de especificações para as atribuições do cargo, remetendo-se os
autos à Segunda Câmara para análise do mérito, unânime, conforme notas taquigráficas a seguir: “O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Senhor presidente,
mantenho a minha posição. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - O relator acompanhou o
entendimento ministerial, negando exequibilidade. Estamos discutindo apenas a questão do incidente de inconstitucionalidade. O
conselheiro Chamoun, em voto-vista, acompanhou a área técnica e
abriu divergência com o relator; foi pela rejeição do incidente. O
SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - É a
questão das atribuições do.... O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Do cargo comissionado de procurador jurídico da... O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER - O conselheiro Chamoun entendendo pela
não inconstitucionalidade. É isso? O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - A discussão é
que S.ex.ª, o conselheiro Chamoun, acompanha o entendimento
técnico. Achou possível a criação do cargo de subprocurador. S.
ex.ª, o procurador, entendeu que, no caso concreto, em face da
ausência de atribuições da lei, isso, por si só, traria a inconstitucionalidade. A belíssima discussão está um a um. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Presidente, continuo
acompanhando o voto do Ministério Público. Inclusive, está consubstanciado em agravo, Recurso Extraordinário/SP 752769, relatoria da Ministra Carmem Lúcia, que estabeleceu para que a lei
criadora de cargos comissionados se ajuste à exceção disposta no
artigo da Constituição Federal, art. 37, inciso V, necessariamente
tem que prever as atribuições nos cargos. Também o Agravo Regimental Extraordinário 806436, do Ministro Luiz Fux, e Ação Direta
de Inconstitucionalidade 3602, do Ministro Joaquim Barbosa. Todos
consideraram inconstitucional criação de cargos em comissão que
não possuem caráter de assessoramento, chefia ou de direção e
que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado
e o superior hierárquico. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Vou acompanhar, para pacificar. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
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FERREIRA PINTO - Na verdade, as duas teses são possíveis, tanto a tese desenvolvida de que é possível a criação. Só que no caso
concreto, há ausência de atribuição. Impede, inclusive, a análise,
se é de assessoria, de chefia ou de direção. O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - No caso, vou acompanhar o
relator. Entretanto, reafirmando que seria até possível a criação do
cargo de subprocurador porque... O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Desde que, com
atribuições. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Com atribuições, porque ele também responde, como se
fosse um vice da procuradoria. E tem várias procuradorias que tem
subprocurador e é perfeitamente aceitável. Mas no caso concreto,
não há atribuições. Acompanho o relator”. 13) O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES proferiu voto-vista no Processo TC-203/2017, que trata de Consulta oriunda da Câmara Municipal de João Neiva, cuja relatoria permaneceu afeta ao senhor conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA, nos termos
do artigo 86, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, acompanhando o relator, pelo não conhecimento do pedido de reexame e
pela revisão, de ofício, do Parecer Consulta TC-011/2016 deste Tribunal. Tendo em vista a divergência com os pareceres técnico e
ministerial, que pugnaram apenas pelo não conhecimento, o senhor
presidente colocou o processo em discussão. O senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER inaugurou os debates acerca da
possibilidade de acumulação de cargo de presidente de câmara municipal de menor porte com cargo de provimento efetivo questionando o então relator sobre o critério para definição do que seria
município de pequeno porte, tendo sua excelência respondido que
se trata de aspecto subjetivo, a ser averiguado no caso concreto, e
que apenas retirava do parecer a restrição de acumulação na hipótese formulada na consulta, por entender que o texto constitucional
não a trouxe, com o que concordou, a princípio, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER. Em seguida, o senhor procurador-geral do Ministério Público junto a este Tribunal, DR. LUCIANO
VIEIRA, suscitou eventual supressão de competência regimental,
uma vez que a área técnica deveria ser instada a se manifestar em
relação ao mérito, pois seria caso de revisão de parecer consulta e
o posicionamento técnico se restringiu ao conhecimento. Por sua
vez, o relator entendeu não haver supressão, o que só ocorreria se
a consulta fosse conhecida e não encaminhada à área técnica. Sustentou ainda o senhor conselheiro substituto que acompanhou os
pareceres técnico e ministerial pelo não conhecimento e citou o
parágrafo 5º do artigo 235 do Regimento Interno desta Casa para
embasar a revisão de ofício do parecer em consulta. Adiante, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN abriu
nova divergência, asseverando que, como se trata de modificação
de parecer consulta, deveria haver, sem dúvida, o parecer da área
técnica, sugerindo, por se tratar de processo prioritário, a estipulação de prazo de trinta dias para que sejam ouvidos a unidade técnica competente e o Ministério Público Especial de Contas a respeito do mérito da consulta, sucessivamente. Aberta a votação, o Plenário, por maioria, acompanhou o voto divergente do senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, vencido o
relator, que manteve seu voto, sem a participação da senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS, tendo em vista
constar nos autos voto proferido pelo senhor conselheiro substituto
MARCO ANTONIO DA SILVA, o que também ocorreu no processo
TC-9070/2013, tudo conforme notas taquigráficas constantes desta
ata: “O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
– Senhor presidente, acompanho o voto do conselheiro Marco Antonio. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – O conselheiro Marco Antonio não conheceu o
pedido de reexame, mas, de ofício, revisa parcialmente o parecer.
É isso? O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO
DA SILVA – Exatamente. Só a questão da contratação na mesma
municipalidade, que o conselheiro Taufner havia colocado. O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – Há uma divergência de encaminhamento. Em discussão o
processo. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Isso aí, conselheiro, é a questão do pequeno município.
Não é isso? O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – Exatamente. Só essa questão. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – E qual o critério colocado para o pequeno município? O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – Vossa excelência colocava
que o pequeno município poderia, mas restringia a questão da subordinação jurídica. Está entendendo que, se tiver no poder executivo do mesmo município de pequeno porte, não pode. Estou entendendo que a Constituição não coloca dessa maneira. Trouxe até
precedentes, até uma lei de improbidade administrativa em que
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houve absolvição, porque se entendeu que o único critério exigível
seria a compatibilidade de horários. Parece-me que a intenção do
legislador, quando colocou essa questão da compatibilidade de horários – aí o voto de vossa excelência, elaborou muito bem quando
colocou município de pequeno porte – é exatamente porque uma
câmara de pequeno porte não cria aquela necessidade, digamos, de
um gestor estar o dia inteiro na municipalidade. Critério para se
definir câmara de pequeno porte é um tanto quanto subjetivo.
Como a consulta constitui prejulgado, em tese, em caráter normativo, mas não no caso concreto, obviamente no caso concreto, vamos ter que ver algumas especificidades. Mas é possível sim. Estou
tirando essa restrição, porque o texto constitucional não trouxe.
Essa foi a razão pela qual eu trouxe o voto divergente somente
nesse sentido. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER – Realmente o texto constitucional delimitou pouco essa
questão do presidente da Câmara, do vice-prefeito. É uma série de
situações que acabou ficando em aberto. Então, cabe a nossa interpretação. Vou rever o meu posicionamento anterior e acompanhar
o conselheiro Marco Antonio. O SR. PROCURADOR-GERAL LUCIANO VIEIRA – Questiono aqui, porque acho que houve uma
supressão da... primeiro, deveria ser tratada a questão do conhecimento. Como a área técnica não chegou a se manifestar quanto ao
mérito, acatando a proposição do relator, acredito que para atender
ao Regimento, deveria agora sim ser instada a se manifestar quanto ao mérito da questão, senão haveria uma supressão aí de competência regimental. Isso deve estar previsto até no próprio Regimento, a necessidade da área técnica se manifestar quando houver
uma mudança, uma revisão de parecer consulta. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – Senhor
presidente, a consulta não foi conhecida. Acompanhei a área técnica e o MP. O que estou propondo, uma revisão “ex officio”, inclusive
na forma do artigo 235, § 5º, da Norma Regimental, que coloca:
“não obstante, existência de prejulgado sobre a matéria, objeto da
consulta, poderá o Tribunal alterar ou revogar decisão anterior pelo
voto da maioria absoluta dos seus membros, conquistando o voto
do presidente.” Se eu estivesse pugnando pelo conhecimento da
consulta, aí sim os autos teriam que ser encaminhados à área técnica com a instrução. Não estamos nessa questão. A consulta não
foi conhecida nos termos da posição da área técnica e da posição
trazida pelo Ministério Público de Contas. Entendo que não há problema algum. É uma questão, apenas, pontual que está sendo resolvida. Não me parece que seja o caso. Aliás, pode o Tribunal sim
rever os seus atos, que parece que é o caso que está fazendo. Então, não vejo problema algum manter a posição. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Embora não haja o conhecimento, mas, por consequência, estamos, a
partir do voto de vossa excelência, modificando, por iniciativa, o
Parecer 11/2016. Mas peço a compreensão de vossa excelência.
Acho que nesse caso deveríamos ouvir, sem dúvida alguma, o parecer da área técnica. Podemos chegar até a essa conclusão, ao final. Mas... O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Não há, tecnicamente falando, em termos processuais, impossibilidade de agir conforme o voto proposto
pelo conselheiro Marco Antonio. Lado outro, também, parece-me
que não há tanta urgência necessária para que o façamos sem ouvir
a manifestação, que também não é uma situação. Acho que o bom
senso pede. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN – Urgência tem. Tem que ser este ano, por ser
consulta, não é? O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO – Com certeza. Aquele tempo do
processo não terminar, espero que tenha ficado para trás. Mas digo
que na urgência de não permitir que possa. O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Podemos dar
um prazo para a área técnica. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – Presidente, é interessante ter prazo porque existem câmaras municipais esperando a decisão do Tribunal.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Podemos dar o prazo. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – Entendo que é desnecessário,
conselheiro. Como disse, mantenho a minha posição. Mas o Colegiado pode decidir de maneira diversa. Mas acho que... O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - A colocação do conselheiro Marco Antonio, pelo o que entendi,
baseia-se em que não coloquemos uma restrição que não foi trazida
no texto constitucional, especialmente em face dos municípios,
chamados pequenos municípios, que, muitas vezes, essa dificuldade ainda se torna maior. Lado outro, eventualmente, se conhecida,
talvez, a própria área técnica e o Ministério Público podem se posicionar favoravelmente a esse conceito. Uma vez que, pelo que foi
trazido pelo voto de sua excelência, baseado na Constituição. O SR.
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CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA –
Em conversa com o relator, do processo originário, que é o Parecer
Consulta 011/2016, sua excelência chegou a colocar que essa posição foi, inclusive, aventada. E num momento final lá, em fase de
discussão, houve a questão de, digamos, restringir um pouco mais.
Tendo havido, digamos assim, o pedido de revisão no parecer consulta – debruçando sobre o texto constitucional e até sobre a jurisprudência - verifiquei que, parece-me que não dá para restringir em
absoluto, o próprio texto constitucional não faz e lei alguma o faz...
Se tiver... Aliás, o conselheiro trouxe outras questões da lei orgânica municipal restringir. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Caso restrinja. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – Obedece à lei orgânica.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Obedece, porque pode restringir. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO
MARCO ANTONIO DA SILVA – É. Eu não estou modificando, inclusive, essa parte do parecer. Tão somente onde não houver restrição alguma na municipalidade e, pelo texto constitucional, seguindo à risca o texto constitucional. Então, por isso me propus a
fazer o voto nesse sentido. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Mas a pergunta aí é, antes de
chegar ao mérito, se deveríamos - neste momento, sem ouvir a
área técnica, já que não se debruçou sobre o mérito, apenas pelo
conhecimento - dar uma posição de caráter geral sem ouvir a área
técnica. Tenho a impressão que votarei no propondo, ao final. Mas
acho que podemos, por ser um processo que não é um caso concreto, que é uma resposta nossa a todos os nossos jurisdicionados,
para, a partir daí aplicarmos, em cada caso concreto, que ouvíssemos a área técnica. Déssemos aí trinta dias para a área técnica e
trinta para Ministério Público de Contas. Acho que trinta e mais
trinta; se pudéssemos cumprir. E depois, obviamente, o relator trará. Porque consulta é prioridade para nós, este ano. Precisamos
responder. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – Presidente, acho que temos duas posições. Apenas isso. Meu voto é pelo não conhecimento, seguindo a área técnica e o MP, mantendo o mérito. E sua excelência pugna pelo conhecimento. Mantenho o meu voto! O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Em votação. O
SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Senhor
presidente, senhores conselheiros, embora eu já tenha me manifestado no mérito, acompanhando o conselheiro Marco Antonio,
mas entendo, neste momento, que o Ministério Público faz uma
consideração importante. Acredito, então, que é melhor voltar à
área técnica e ao Ministério Público de Contas, para depois, então,
voltar ao Plenário. Acompanho a posição do Ministério Público de
Contas, mesmo já tendo declinado favorável à ampliação desse espectro de possibilidades para o presidente da câmara. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – O conselheiro Chamoun inaugurou a divergência. O conselheiro Borges... O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES – Presidente, acho que a prudência é sempre a melhor
companheira. A sugestão do MP não vai modificar, neste momento,
nada. Apenas vai citar uma garantia jurídica maior à decisão. Peço
vênia ao conselheiro Marco Antonio, porque eu já tinha votado com
sua excelência, mas vou anuir à proposta do conselheiro Rodrigo e
do MP de Contas, Dr. Luciano. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Acompanho o conselheiro Rodrigo, pelo conhecimento e pela remessa. Agora, seria interessante
que ficasse clara essa determinação à área técnica, por 30 dias, e
essa recomendação ao Ministério Público, de 30 dias. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Faço um apelo à área técnica e ao Ministério Público para que
possamos retornar o processo no prazo concedido. E, como voto
também, vou me filiar à maioria. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – Presidente, só uma colocação para evitar idas e vindas, pelo princípio da eventualidade, tenho
colocado dessa maneira, inclusive na Câmara, em processos tais,
em que se pugnar pelo não conhecimento, seria interessante, alternativamente, se pugnar também pelo conhecimento, porque, agora, o processo já estaria sendo julgado de uma maneira ou de outra”. 14) O senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI, antes de relatar os processos constantes de sua pauta,
solicitou paciência dos membros do Colegiado por ter herdado a
pauta já pronta e extensa do senhor conselheiro JOSÉ ANTÔNIO
ALMEIDA PIMENTEL, comunicado que, como previamente acordado
com a Secretaria Geral das Sessões, retiraria de pauta os processos
de competência da Vice-Presidência, assim estabelecidos pelo parágrafo 4º do artigo 288 do Regimento Interno, e os encaminharia ao
gabinete do decano deste Plenário, senhor conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, que tem a competência regimental
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para substituir o vice-presidente da Corte, nos termos do artigo 29,
inciso VI, da Norma Interna. Em tempo, o senhor conselheiro substituto também informou que, com base no artigo 86, §2º, do Regimento Interno desta Corte, conduziria os processos TC-8067/2007,
TC-8069/2007, TC-2820/2013 e TC-7063/2014, por já existir voto
proferido pelo então relator, senhor conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL, sendo os três primeiros deliberados em sessão e
o último objeto de vista do senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN, já considerando os votos do então relator e dos senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO. Sua excelência ainda solicitou a aquiescência do Plenário para
adiar o julgamento dos processos TC-2101/2012, TC-4448/2013,
TC-1999/2016, TC-7113/2016 e TC-10036/2016, que extrapolaram
o prazo previsto no artigo 84 do Regimento Interno, o que foi acatado pelo Colegiado. 15) O senhor conselheiro em substituição
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI solicitou ao secretário-geral das sessões
que apregoasse os interessados e/ou seus representantes legais
nos autos do processo TC-3355/2014, que trata de Prestação de
Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra, relativa ao exercício 2013, a fim de verificar a presença em Plenário para o exercício da sustentação oral requerida, nos
termos do artigo 327, § § 2º e 6º, do Regimento Interno deste
Tribunal, o que foi procedido. Apregoados os responsáveis e não
havendo manifestação, o processo foi mantido em pauta para a
próxima sessão, nos termos regimentais. 16) Nos termos do artigo
82, § 7º, do Regimento Interno desta Corte, o senhor conselheiro
substituto MARCO ANTONIO DA SILVA procedeu à leitura de seu
voto-vista no processo TC-3385/2016, que trata de pedido de reexame, passando a integrar o quórum no lugar da senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, por ocuparem a
mesma relatoria. Após a leitura, o senhor conselheiro RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN informou que acompanharia o
então relator, momento em que o senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER solicitou vista dos autos. 17) Antes da proclamação do resultado da pauta do senhor conselheiro substituto
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN comunicou ao Plenário que terminaria na
próxima sexta-feira, dia vinte e um de julho, o prazo para emendas
relativas ao projeto de resolução que trata do Processo Administrativo Disciplinar para Membros deste Tribunal, e solicitou anuência
do Plenário para reabrir a discussão do processo TC-8397/2016, o
que foi deferido pelo Colegiado, nos termos da parte final do parágrafo 3º do artigo 86 da Norma Interna. Durante a discussão, o
senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI sugeriu
redução de texto do voto do relator, senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER, o que foi anuído, momento em que o senhor
conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN solicitou
vista dos autos, conforme notas taquigráficas constantes desta ata:
“O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Já tenho condição de falar sobre este
processo, que pedi vista nesta sessão. O que diz um trecho do voto
do conselheiro Domingos. (leitura) Acho que fixamos propósito que
essa carreira deve ser estruturada, inclusive, pelo Tribunal de Contas. Sobretudo, pelo Tribunal de Contas, porque é quem precisa dar
o primeiro exemplo. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI - O problema é o seguinte parágrafo: “Assim, relativizo neste momento a recomendação de criar carreira
própria de controle interno no sentido de que a recomendação seja
atendida desde que observada as condições para isso, ou seja, com
a cautela que o momento exige”. Que é o que V.ex.ª estava falando
que estava em recomendação. Minha preocupação é essa relativização, ou colocar essa palavra relativização, e dar a entender que
pode preencher de maneira diversa daquela que está prevista ou
recomendada nos normativos do Tribunal de Contas expedidos.
Como é um levantamento, não cabe determinação ou outro tipo de
comunicação, teria que ser via recomendação, nesse caso do levantamento. Mas que ficasse claro que esses cargos não podem ser
preenchidos - como o próprio conselheiro acabou expandindo em
sua oratória - em relação às outras carreiras. Isso que me deixou
preocupado. Mas se o voto não espelhar essa linha de pensamento,
não tenho nenhuma restrição em aprovação da recomendação. O
SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Inclusive, o nosso manual aborda como indicativo de criar carreira, mas,
enquanto não puder ser criado, fossem chamados outros servidores
efetivos. Então, o nosso manual já aborda. Apenas, neste momento, estou levando essa questão aí, porque senão o órgão que recebe
pode pensar: “o Tribunal já está querendo que eu crie o cargo, mas
se não posso criar neste momento, qual seria a minha opção?”.
Então, essa que foi... Mas não está alterando aqui o nosso manual.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVAT-
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TI - Existe outro parágrafo que fala o seguinte: “Além disso, o
modelo de controle interno implantado por este Tribunal transforma
todo servidor que executa determinadas tarefas em alguém que
ajuda a controlar, pois ele deve seguir as resoluções internas de
procedimentos criadas pelo próprio setor e supervisionada por esta
unidade”. Isso não estaria exatamente especificando que poderia
ser outro servidor a despeito de ser alguém de alguma carreira
específica? O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - É o seguinte, porque o modelo de controle interno aqui,
criado desde 2011/2012, um pouco diferente, foi uma inovação no
controle interno aqui. Prevê que a unidade central de controle elabore resoluções, quer dizer, que delegue para os próprios setores
elaborarem normas de procedimento. Que esses setores, então,
têm que cumprir – para compras, para atos de pessoal, para uma
série de situações que o poder público tem que fazer. Então, de
certa forma, desconcentrou um pouco o controle. No fundo, a unidade central de controle sim tem que contar com auditores internos, que seria o plano ideal, não só para orientar a produzir essas
normas, mas também para fazer auditorias internas. Agora, o que
coloco aí é porque essa nova metodologia que o Tribunal implantou
é que faz as resoluções e os setores também trabalharem no controle interno. Aí, nesse caso, o controle interno de cada setor que
vai cumprir as regulamentações, é o próprio servidor que vai seguindo aquelas normas. Você não teria que ter, por exemplo, um
controlador em cada setor. Essa questão que falei aí, que o controle interno não é feito somente pela unidade central de controle. O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN - Peço, então, a compreensão de pedir vista,
recolher as notas taquigráficas para tentar propor um texto que
pudesse contemplar as duas visões. A visão de consequência, que
V.ex.ª traz, e a visão de necessidade de estruturar essa carreira
para, verdadeiramente, ser o controle interno, como manda a
Constituição. Inclusive a Constituição diz que o controle interno,
uma vez se deparando com uma irregularidade, tem, por obrigação, que passar aquela irregularidade para os Tribunais de Contas,
sob pena de ser responsabilizado solidariamente. Então, realmente,
é uma atuação que demanda uma independência. Estamos entre o
ideal, que é isso, e entre uma grave crise, que é a realidade. Então
solicito vista. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI - Conselheiro, posso fazer mais uma sugestão,
até por conta de economia e celeridade? Proponho tirar esse parágrafo, “além disso...”, que é um adendo que o conselheiro colocou.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Qual
adendo? O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI – “Além disso, o modelo de controle interno, implantado
por este Tribunal”. Porque aí tira qualquer dúvida. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Não há problema,
posso tirá-lo da fundamentação. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - E eu acompanharia, sem
problema. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Aí seriam os dois? O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Não, o
segundo está reafirmando aquela questão fiscal e o cuidado que
tem que ter. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Tudo bem! Tiro esse parágrafo, que fala a questão do nosso modelo, já que gera dúvida” . – LEITURA DE ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO UNÂNIMES – O senhor conselheiro em substituição
MARCO ANTONIO DA SILVA procedeu à leitura do Acórdão TC515/2017, proferido nos autos do processo TC-4607/2006, em
atendimento ao artigo 73, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. – ORDEM DO DIA –
Julgamento dos cento e dois processos constantes da pauta, fls. 50
a 69, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar,
o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou encerrada a sessão às dezoito horas e dez minutos, e,
nos termos do artigo 63, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, com redação dada pela Emenda Regimental nº 06/2016,
convocou os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores auditores e senhor procurador para a próxima sessão, especial, destinada à apreciação da Prestação de Contas Anual do Governador do
Estado do Espírito Santo, relativa ao exercício de 2016, a realizar-se no próximo dia quatorze de julho, às nove horas, conforme
disponibilização na edição do Diário Oficial eletrônico desta Corte do
último dia quatro, bem como para a próxima sessão ordinária do
Plenário, a ser realizada no dia dezoito de julho do corrente, à hora
regimental. E, para constar, eu, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor
presidente, demais conselheiros, conselheira substituta e senhor
procurador.
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- CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 01435/2006-2
Unidade gestora: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2005
Apensos: 00632/2006-2, 01589/2006-1, 02279/2005-3,
03734/2005-1, 04301/2008-2
Interessado: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Responsável: ALEXANDRE MARCELO COUTINHO SANTOS [Flávia Motta, José Carlos Stein Jr, Luciano Damasceno da
Costa], CESAR ROBERTO COLNAGHI [Jorge Elias Zucoloto Junior, José Carlos Stein Jr, Lais Lemos Bragatto, Stela Mara Cardoso
Reis], CLAUDIO HUMBERTO VEREZA LODI [Darcy Henrique
Pellissari], PAULO ROBERTO FOLETTO [Darcy Henrique Pellissari], REGINALDO DE ALMEIDA [Jabes Miguel Moraes Júnior],
ROBSON DE SOUZA VAILLANT
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02018/2008-6
Unidade gestora: Polícia Militar do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2007
Apensos: 05134/2008-3
Interessado: POLICIA MILITAR ES
Responsável: ANTONIO CARLOS BARBOSA COUTINHO [CELSO LUIZ MACHADO JUNIOR]
Deliberações: Adiado
Processo: 05582/2010-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Interessado: PREFEITURA COLATINA
Responsável: LEONARDO DEPTULSKI [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], MARIA AUXILIADORA TOREZANI DE OLIVEIRA
Deliberações: Adiado
Processo: 03093/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Interessado: PREFEITURA LINHARES
Responsável: GUERINO LUIZ ZANON [ALEX DE FREITAS ROSETTI, AMÁLIA BRAGATTO NASCIMENTO VIEIRA, ANNA PAULSEN,
BÁRBARA DALLA BERNARDINA LACOURT, CARLOS EDUARDO
AMARAL DE SOUZA, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS, DEBORAH DA SILVA FARIA BORGES BARBOSA, FLAVIO CHEIM JORGE,
GUSTAVO LYRIO JULIÃO, LENNON GUIDOLINI FERNANDES DA
COSTA, LUANA ASSUNÇÃO DE ARAÚJO ALBUQUERK, LUCAS SCARAMUSSA, MARCELO ABELHA RODRIGUES, MARCELO RODRIGUES
NOGUEIRA, MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES, MYRNA FERNANDES CARNEIRO, NÁDIA LORENZONI, RENATO SANTANA ALVES,
VICTOR DE ALMEIDA DOMINGUES]
Deliberações: Adiado
Processo: 04449/2013-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 04445/2013-4, 04446/2013-9, 04576/2010-8,
05051/2004-1
Recorrente: CARLOS OLIVEIRA GALVEAS [Arnaldo Brasil Fraga, Gustavo Miguez Costa, JOANA BARROS VALENTE, Ricardo Barros Brum ], MARIA BERNADETE AGUIRRE VON RANDOW [Arnaldo Brasil Fraga, Gustavo Miguez Costa, JOANA BARROS VALENTE, Ricardo Barros Brum ]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo: 01750/2014-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: PREFEITURA JAGUARE
Responsável: ALCY MARINHO DE BACKER, ASSOCIACAO
DESPORTIVA BOTAFOGO DE JAGUARE, CARLOS ESTEVAN
FIOROT MALACARNE, PEDRO JADIR BONNA, ROGERIO FEITANI, SERGIO PINTO CORREA [Millayni Gama Camata]
Deliberações: Adiado
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Processo: 07862/2014-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: TRIBUNAL CONTAS ESPIRITO SANTO
Responsável: AGLIMAR VELOSO NETO, ANTONIO CARLOS
NASCIMENTO VALENTE, EVILASIO DE ANGELO, MANOEL
LOPES CANCADO JUNIOR, MARCOS ANTONIO RODRIGUES,
NEUCIMAR FERREIRA FRAGA [SANTOS FERREIRA DE SOUZA],
SAULO RODRIGUES MEIRELLES
Vista: Marco Antônio da Silva (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo: 05925/2015-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00542/2008-1, 01982/2008-7, 03361/2006-6,
03950/2008-1
Interessado: MAX FREITAS MAURO FILHO [ALTAMIRO THADEU F.
SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA, LUIZ RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS], NELSON ALVES DE AGUIAR
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
Deliberações: Adiado
Processo: 13584/2015-2
Classificação: Prejulgado
Suscitante: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01988/2016-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03474/2009-1
Recorrente: WANZETE KRUGER [OCTAVIO LUIZ GUIMARÃES]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 04590/2016-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2015
Responsável: ABEL SANT ANNA JUNIOR, CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS, EDISON VALENTIM FASSARELLA,
GEORGE MACEDO VIEIRA, JOANA D ARCK CAETANO, JORGE
HAILTON MUNDINHO FERREIRA, LIGA INDEPENDENTE DAS
AGREMIACOES CARNAVALESCAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, MARCIA ALVES FARDIM NOVAES
Deliberações: Adiado
Processo: 06603/2016-4
Classificação: Prejulgado
Suscitante: Conselheiro Efetivo (Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun)
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01347/2017-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Responsável: JULIO CESAR FERRARE CECOTTI
Deliberações: Adiado
Processo: 01408/2017-1
Unidade gestora: Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo, Departamento de Estradas
de Rodagem do Espírito Santo, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Classificação: Agravo
Recorrente: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A. [RODRIGO LOUREIRO MARTINS]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01438/2017-1
Unidade gestora: Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo, Departamento de Estradas
de Rodagem do Espírito Santo, Secretaria de Estado de Transpor-
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tes e Obras Públicas
Classificação: Agravo
Recorrente: CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA
LTDA [Alison Kaiser Guerini de Araújo, SOLANGE FARIA MADEIRA
PIANTAVIGNA], DUDAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. - ME [Alison Kaiser Guerini de Araújo, SOLANGE FARIA MADEIRA PIANTAVIGNA]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02056/2017-1
Unidade gestora: Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo, Departamento de Estradas
de Rodagem do Espírito Santo, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Classificação: Agravo
Recorrente: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA
LTDA [ALBERTO NEMER NETO, ANDRE OURIVIO FERNANDES,
BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA, CAROLINA SARMENTO
SPALENZA, DA LUZ , RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS,
DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI, FELIPE ITALA RIZK, FERNANDO GOMES DOS SANTOS, ISABELA DE ARAUJO SAAR, LUISA PEREIRA
VIANA, PEDRO COTA PASSOS, RAFAEL RAMOS FRIGGI, VINICIUS
DINIZ SANTANA], URBESA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA [ALBERTO NEMER NETO, ANDRE OURIVIO FERNANDES, BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA, CAROLINA SARMENTO
SPALENZA, DA LUZ , RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS,
DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI, FELIPE ITALA RIZK, FERNANDO GOMES DOS SANTOS, ISABELA DE ARAUJO SAAR, LUISA PEREIRA
VIANA, PEDRO COTA PASSOS, RAFAEL RAMOS FRIGGI, VINICIUS
DINIZ SANTANA]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Total: 16 processos
- CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 09070/2013-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 06062/2009-2
Interessado: HAROLDO CORREA ROCHA
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Vista: Marco Antônio da Silva (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Conhecer. Negar provimento.
Arquivar.
Processo: 09107/2013-1
Unidade gestora: Departamento Estadual de Trânsito
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02016/2008-7, 03552/2008-9, 04768/2008-7,
05566/2010-6
Interessado: MARCELO FERRAZ GOGGI
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Manter Acórdão TC323/2013. Arquivar.
Processo: 09680/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 01835/2014-4, 05928/2009-8
Interessado: ELIESER RABELLO
Recorrente: Ministério Público de Contas
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 09735/2013-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 01536/2006-1, 03953/2006-8, 05416/2010-5
Interessado: JONIMAR SANTOS OLIVEIRA [GUSTAVO CAMPOS
SCHWARTZ]
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Manter Acórdão TC446/2013. Arquivar.
Processo: 01835/2014-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 05928/2009-8, 09680/2013-1
Recorrente: ELIESER RABELLO
Adiamento: 2ª Sessão
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Deliberações: Adiado
Processo: 03899/2015-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
Apensos: 00580/2014-1, 00582/2014-9
Responsável: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD [PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.
Processo: 05498/2015-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
Apensos: 01372/2014-1
Responsável: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação com ressalva. Recomendações. Alerta à área técnica. Arquivar.
Processo: 06511/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataizes
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: JANDER NUNES VIDAL
Deliberações: Decisão. Formar autos apartados. Citação. Arquivar.
Processo: 08397/2016-1
Unidade gestora: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo, Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, Governo do
Estado do Espírito Santo, Ministério Público do Estado do Espírito
Santo, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Levantamento
Responsável: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, ELDA MARCIA
MORAES SPEDO, LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA, PAULO CESAR HARTUNG GOMES, SERGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO, THEODORICO DE ASSIS FERRACO
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 02668/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataizes
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 02969/2017-2
Representante: FRANCISCO PEREIRA BRANDAO
Responsável: OLDAIR DA SILVA FERREIRA, RHUDSON CARLO DE SOUZA, ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Deliberações: Decisão. Não conhecer quanto aos demais itens. Conhecer quanto ao item. 2 da Manifestação Técnica. Indeferir Cautelar. Submeter ao rito ordinário. Dar ciência. Notificação 10 dias.
Processo: 03988/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataizes
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Deliberações: Decisão. ALERTA. DETERMINAÇÃO.
Total: 11 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 05759/2012-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Interessado: PREFEITURA SAO MATEUS
Responsável: AGNELO SANTA FE AQUINO NETO, AMADEU
BOROTO, AMAURI PINTO MARINHO, CONRADO BARBOSA
ZORZANELLI, GETALVARO GOMES DA SILVA, GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA, LUIGIA UBIZZONI BORDONI, MAURO JORGE
PERUCHI, RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO,
SARA MENDONCA SANTOS COSTA, TATIANA APARECIDA
OTONI, VIVALDO GONCALVES LOPES NETO
Deliberações: Sobrestado
Processo: 05301/2016-5
Classificação: Ato Normativo - Projeto de Enunciado de Súmula
Jurisprudência
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Interessado: Conselheiro Efetivo (Sérgio Aboudib Ferreira Pinto)
Vista: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo: 06820/2016-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Responsável: AGLIMAR VELOSO NETO [DAIANE MARIA LOPES
DA SILVA, FERNANDA VARELLA SERPA, IZABELA VASCONCELOS
GRASSI, MARCELO SOUZA NUNES], IVAN CARLINI [DAIANE MARIA LOPES DA SILVA, FERNANDA VARELLA SERPA, IZABELA VASCONCELOS GRASSI, MARCELO SOUZA NUNES]
Deliberações: Decisão. Acolher razões de justificativas. Não aplicar
sanção. Sobrestar monitoramento até o trânsito em julgado do
Acórdão 1926/2015. Por maioria, vencido o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou pela notificação pelo
prazo de 30 dias para manifestação do gestor quanto ao descumprimento de decisão deste Tribunal, com expedição de determinações.
Processo: 00900/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Responsável: AMANDA QUINTA RANGEL, BRUNO ROBERTO
DE CARVALHO, MIGUEL ANGELO LIMA QUALHANO, SELMA
HENRIQUES DE SOUZA
Deliberações: Acórdão. Extinção do processo com resolução de
mérito. Determinação. Notificação. Dar ciência. Arquivar.
Processo: 00902/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Responsável: AMANDA QUINTA RANGEL, BRUNO ROBERTO
DE CARVALHO, MIGUEL ANGELO LIMA QUALHANO
Deliberações: Acórdão. Extinção do processo com resolução de
mérito. Determinação. Notificação. Dar ciência. Arquivar.
Processo: 00909/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Responsável: AMANDA QUINTA RANGEL, BRUNO ROBERTO
DE CARVALHO, MIGUEL ANGELO LIMA QUALHANO
Deliberações: Acórdão. Extinção do processo com resolução de
mérito. Determinação. Notificação. Dar ciência. Arquivar.
Processo: 01156/2017-1
Unidade gestora: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo
Classificação: Consulta
Consulente: Chefe do Poder Legislativo Estadual (ES, ERICK
MUSSO)
Deliberações: Decisão. Não conhecer. Arquivar.
Processo: 02275/2017-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: JACIRO MARVILA BATISTA
Responsável: AMANDA QUINTA RANGEL, BRUNO ROBERTO
DE CARVALHO, MIGUEL ANGELO LIMA QUALHANO
Deliberações: Decisão. Conhecer. Indeferir cautelar. Notificação 10
dias. Submeter os autos ao rito ordinário. Dar ciência ao prefeito.
Após, à SECEX-Engenharia.
Total: 8 processos
- CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 05715/2007-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02963/2006-1
Recorrente: ALUIZIO CARLOS CORREA [ANDERSON SANT´ANA PEDRA, BRUNA FONTANA ZANONI, TALYTTA DAHER RANGEL
FORATTINI PEDRA]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01939/2012-9
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
Apensos: 03583/2012-2, 03622/2012-9
Interessado: SEDU
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Responsável: ALDAIR ANTONIO RHEIN, ANA EREMITA BRAVIM RIBEIRO, JOSE RAIMUNDO PONTES BARREIRA, KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES, LISDALIA LANGSDORFF
SANTANA, PRISCILA CIBIEN BARATELLA, REGINA HELENA
SCHAFFELN XIMENES, ROBERTO LOPES BRANDAO, SANDRA
SARMENTO ARAGAO, SUELY DE SOUZA SERAFIM TEIXEIRA,
VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 07385/2012-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: PREFEITURA VIANA [Antonio da Rocha Pimentel, Ronaldo Ferreira Chagas]
Responsável: ADEMILSON EMIDIO DE ABREU, ALCIONE
BRAUN, ANGELA MARIA SIAS, ARACELI ZORZANELLI, CECILIA MENEGUELLI, DANILO RAMALHO PINA [Antonio da
Rocha Pimentel, Ronaldo Ferreira Chagas], GERALDO RIBEIRO
DA COSTA JUNIOR [GERALDO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR],
JACQUELINE DOS SANTOS CANAL PIMENTEL, LILIANE BATISTA DE DEUS, LINDAMAR DE SOUSA FELIPPE [RICARDO
MASSE DE ASSIS], MATEUS ROBERTE CARIAS, PAULO AUGUSTO MARTINS PINHEIRO CHAGAS [PAULO AUGUSTO MARTINS PINHEIRO CHAGAS], ROSA HELENA ROBERTE CARDOSO
CARIAS, ROSILENE TRINDADE RODRIGUES CARIAS, URBIS
- INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 03070/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Responsável: JAVAN DE OLIVEIRA SILVA
Deliberações: Adiado
Processo: 03245/2013-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Apensos: 00380/2013-6
Responsável: ANGELA MARIA SIAS [PAULO AUGUSTO MARTINS PINHEIRO CHAGAS]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Decisão. Diligência prazo 30 dias.
Processo: 05711/2013-5
Unidade gestora: Banestes Seguros S/A
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 01244/2010-4, 01563/2010-5, 01565/2010-4,
01566/2010-9, 02467/2006-4, 03066/2005-2
Recorrente: FERNANDO RODRIGUES AZEVEDO, JOSE CARLOS LYRIO ROCHA
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Processo: 07344/2013-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Apensos: 02797/2011-1
Responsável: ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI,
RODNEY ROCHA MIRANDA, ROGERIO AUGUSTO MENDES DE
MATTOS
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 02494/2014-2
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Responsável: JADIR JOSE PELA [PABLO DE ANDRADE RODRIGUES, SILVIA CRISTINA VELOSO]
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 07254/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
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Responsável: ROMERO GOBBO FIGUEREDO
Terceiro interessado: MILENA SPINASSE SCARPATI
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Negar exequibilidade à lei. À 2ª Câmara.
Processo: 04547/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: AMADEU BOROTO
Deliberações: Decisão. Arquivar.
Processo: 06900/2016-9
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Governo de São Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: SILVIO MANOEL DOS SANTOS
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 06903/2016-2
Unidade gestora: Procuradoria Geral de São Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: TATIANA APARECIDA OTONI
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 06905/2016-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Finanças de São Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: AMAURI PINTO MARINHO
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 06908/2016-5
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Cultura de São Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: LEA MARCIA AMORIM DE FREITAS
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 06910/2016-2
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Turismo de São Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: ANDREA BLUNCK SALAZAR
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 06912/2016-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura,
Abastec. e Pesca de São Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: JADIR CARMINATI BACHETTI
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 06914/2016-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Comunicação de São
Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: SANDRA HELENA PACHECO SILVA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 06915/2016-5
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de São Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: FRANK CARDOSO
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 06920/2016-6
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Defesa Social de São
Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: NILIS CASTBERG MACHADO DE SOUZA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 07451/2016-1
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Unidade gestora: Secretaria Municipal de Administração de São
Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: FILIPE KOHLS
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 07452/2016-4
Unidade gestora: Secretaria de Gabinete de São Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: JORGE RIBEIRO
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 07501/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Outros orgãos/entidades (EDMUR BAIDA - SECRETÁRIO DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO)
Responsável: AMADEU BOROTO, VIACAO SAO GABRIEL
LTDA
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 10375/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03345/2014-8
Interessado: JOSE ALCURE DE OLIVEIRA
Recorrente: Ministério Público de Contas
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 02720/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Interessado: DANIEL SANTANA BARBOSA
Deliberações: Decisão. Arquivar.
Processo: 02860/2017-9
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Total: 25 processos
- CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Processo: 01618/2007-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Classificação: Pedido de Reexame
Interessado: DANIELI GASPARELO CANZIAN
Recorrente: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento. Registro.
Processo: 02129/2007-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Classificação: Pedido de Reexame
Interessado: ROSANE MARIA PERIM DA VITORIA
Recorrente: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento. Registro.
Processo: 03513/2007-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Classificação: Pedido de Reexame
Recorrente: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
Deliberações: Adiado
Processo: 01013/2011-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vitória
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00244/2006-4, 00440/2004-5, 01455/2004-3,
01587/2004-6, 12630/2015-7
Interessado: ADEMAR SEBASTIAO ROCHA LIMA [BÁRBARA DALLA
BERNARDINA LACOURT, FLAVIO CHEIM JORGE, MARCELO ABELHA
RODRIGUES, MYRNA FERNANDES CARNEIRO]
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
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Processo: 02020/2012-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
Apensos: 06083/2012-4, 06812/2012-6
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Responsável: A. D.PEREIRA FILHO, ADSON PINTO NOGUEIRA, ALEX PAULO DA COSTA, ANA PAULA PESSOA BRANDAO
CHIAPETA, ANDERSON MESQUITA RIBEIRO DE FREITAS,
ANTONIO VALENTE FERREIRA NETO, BRUNO ESTEFANO
TEIXEIRA, CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA, CLEBER OLIVEIRA DA SILVA, DALVA DA MATTA IGREJA [LUISA
PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], DHIEGO HENRIQUE ALVES PADOVANI [ELIAS GUSTAVO SALOMÃO MOZINE], EDSON VANDO SOUZA, FABIOLA FERREIRA SIMOES,
GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS, INNOVAR
CONSULTORIA EM MEDICINA, SEGURANCA DO TRABALHO
E SERVICOS LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA, JAMIL MIANA
QUINTEIRO, JOCELEM GONCALVES DE JESUS, JOSE MARIA
ROVETTA, MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD, MARGARIDA MARIA FURTADO CATARINOZI CECCON, REBECA
RAUTA MORGHETTI [REBECA RAUTA MORGHETTI], TEREZINHA
VIZZONI MEZADRI, VALBER JOSE SALARINI, VIVID - DESENVOLVIMENTO HUMANO & MELHORIA EMPRESARIAL
LTDA - ME
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 06036/2012-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Responsável: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS [LUIZA
PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], LUCIO BERILLI
MENDES [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO],
URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA [Raphael Barroso de
Avelois], VAGNER ANTONIO DE SOUZA [PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Deliberações: Sobrestado
Processo: 00967/2013-7
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: SEDU
Responsável: HAROLDO CORREA ROCHA, IVAN LAUER,
KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 02636/2013-7
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
Interessado: SEDU
Responsável: ANA MARIA MORATI GOMES, JOSIVALDO
BARRETO DE ANDRADE, KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES, SANDRA SARMENTO ARAGAO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 02254/2014-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibitirama
Classificação: Consulta
Consulente: JOSE TAVARES DE MOURA
Deliberações: Sobrestado
Processo: 11412/2015-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02233/2010-8, 11813/2015-7, 11814/2015-1
Interessado: TENORIO GOMES DA SILVA
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 11813/2015-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Marilândia
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02233/2010-8, 11412/2015-1, 11814/2015-1
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Interessado: DJACIR GREGORIO CAVERSAN
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 11814/2015-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Marilândia
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02233/2010-8, 11412/2015-1, 11813/2015-7
Interessado: MAURICIO COLATTO
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 00363/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Consulta
Consulente: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA
Deliberações: Adiado
Processo: 01687/2016-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Alegre
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03082/2012-4, 03206/2012-9, 06035/2012-5
Recorrente: DJALMA DA SILVA SANTOS [João Felipe Calmon
Nogueira da Gama, MARIA CHARPINEL SANTOS]
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo: 04854/2016-9
Unidade gestora: Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 04161/2004-6
Interessado: EDUARDO ANTONIO MANNATO GIMENES
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Processo: 07083/2016-9
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Cariacica
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: GIOVANA DE SIQUEIRA NOVAES BUAIZ,
PRISCILA DOS REIS VASCONCELOS
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 00203/2017-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de João Neiva
Classificação: Consulta
Consulente: Identidade preservada
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Decisão. Conhecer. À área técnica. Prazo 30 dias.
Após ao MPEC. Prazo: 30 dias. Por maioria, pelo voto vencedor do
Cons. Rodrigo Chamoun, vencido o relator que votou pelo não conhecimento do pedido e pela revisão parcial, de ofício, do parecer
consulta 11/2016.
Total: 17 processos
- CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 03180/1995-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Castelo
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00427/1994-7, 02249/1996-8
Recorrente: VICENTE SCHETTINO
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 02673/1998-9
Unidade gestora: Companhia Espírito Santense de Saneamento
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02638/1997-9, 02706/1998-1, 02818/1998-5,
04716/2005-5
Recorrente: CLAUDIO DE MORAES MACHADO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 03790/1998-7
Unidade gestora: Companhia Espírito Santense de Saneamento
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 1997
Apensos: 00223/1998-6, 03810/1998-1
Responsável: CLAUDIO DE MORAES MACHADO
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 04110/1999-1
Unidade gestora: Companhia Espírito Santense de Saneamento
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 04055/1999-6, 04096/1999-5, 06057/1997-2
Recorrente: JOAO LUIZ PASTE
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 01370/2001-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Fazenda
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2000
Apensos: 03230/2005-1, 03355/2003-6, 04209/2004-3
Interessado: ENIVALDO EUZEBIO DOS ANJOS
Responsável: JOAO LUIZ DE MENEZES TOVAR, JOSE CARLOS DA FONSECA JUNIOR
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 02779/2003-1
Unidade gestora: Superintendência dos Projetos de Polarização
Industrial
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00771/2002-2, 02778/2003-6, 02781/2003-8,
02794/2002-7, 04763/2008-4, 05942/2001-2, 05999/2013-6
Interessado: SUPERINTENDENCIA DOS PROJETOS DE POLARIZACAO INDUSTRIAL
Recorrente: ANTONIO MARCOS RODRIGUES MATTOS
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 01369/2004-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Domingos Martins
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 01421/2003-6, 01471/2003-4, 02711/2003-2
Recorrente: VANDELINO AGUIAR PEREIRA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 01467/2004-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Aracruz
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 01076/1999-2, 01350/1999-6, 01614/2000-7,
02595/1999-1, 05201/2001-4, 06296/2002-1
Recorrente: PEDRO TADEU COUTINHO
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 00256/2005-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Pavão
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00704/2004-7, 00746/2005-9, 01374/2004-3,
03044/2004-8
Recorrente: JOSE LOPES MARIANO
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 05132/2007-6
Unidade gestora: Vice Governadoria do Estado do Espírito Santo
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 01488/2006-4, 03647/2006-4, 05133/2007-1
Recorrente: NORMA TONELI TEDESCO [FLAVIO CHEIM JORGE]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 08067/2007-2
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 06885/2013-3
Representante: ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA
Responsável: CESAR ROBERTO COLNAGHI, CONSTRUTORA
ATERPA S/A., DALMO BERNARDES MACHADO, ENGEPAVI
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CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP,
ENIO BERGOLI DA COSTA, JOSE EUGENIO VIEIRA, JUAN
CARLOS VICTOR ANTONIO ROJAS SALINAS, LAURO FARIA
SANTOS KOEHLER, NINA ROSA MAZZINI MUNIZ, RICARDO
DE REZENDE FERRACO [CAETANO CORRÊA PEIXOTO ALVES,
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO, NATÁLIA CID GÓES, RODRIGO
ELLER MAGALHÃES], RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, VALDIR KLUG, WOLMAR ROQUE LOSS
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Extinção do processo sem resolução de
mérito. Arquivar. Nos termos do voto do então relator, cons. Pimentel. Por maioria, vencido o cons. Ranna que acompanhou a
área técnica e o MPEC pela conversão dos autos em TCE e citação,
computando-se seu voto nos termos do art. 86, § 2º, do Regimento Interno.
Processo: 08069/2007-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Inspeção
Interessado: ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA
Responsável: ANDRE GERALDO ALTOE, CONSTRUTORA R
MONTEIRO EIRELI, ENGEPAVI CONSULTORIA E PROJETOS
DE ENGENHARIA LTDA - EPP, ERMISON MOTTA, HELIEGE
DE BARROS COUTINHO COUZZI, JOSE EUGENIO VIEIRA,
LAURO FARIA SANTOS KOEHLER, OCTACIANO GOMES DE
SOUZA NETO [ANA CAROLINA RODRIGUES MENDES, EDER JACOBOSKI VIEGAS, JORDANA NEGRELLI COMPER, PRISCILA DE FIGUEIREDO CAVALIERI, VIEGAS & ALMEIDA CONSULTORIA JURIDICA EMPRESARIAL], RICARDO DE REZENDE FERRACO, RICARDO LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, WOLMAR ROQUE LOSS
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Extinção do processo sem resolução de
mérito. Arquivar. Nos termos do voto do então relator, cons. Pimentel. Por maioria, vencido o cons. Ranna que acompanhou a
área técnica e o MPEC pela conversão dos autos em TCE e citação,
computando-se seu voto nos termos do art. 86, § 2º, do Regimento Interno.
Processo: 02867/2009-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Pedido de Revisão
Apensos: 07375/2003-1
Requerente: LUIZ CARLOS CACA GONCALVES
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 02101/2012-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
Apensos: 05781/2012-2
Interessado: CAMARA ITAPEMIRIM
Responsável: ADIEL DOS SANTOS PEREIRA, ALEXSANDRO
DA CONCEICAO SACRAMENTO, ARILSON DE ANDRADE DA
SILVA, EDVALDO DE ANDRADE PECANHA, EXECUTA CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA - ME [GIOVANNI SANGLARD
HERMISDORFF], FERNANDO ANTONIO MOREIRA PINHEIRO,
GALANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS [ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE], GELSON PEREIRA DA SILVA, MARIA DA
PENHA SILVA BRASIL, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA,
ROBERTO LIMA COIMBRA, VANDERLEI LOUZADA BIANCHI
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02820/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Interessado: PREFEITURA VITORIA
Responsável: JOAO CARLOS COSER [ALINE DUTRA DE FARIA,
FELIPE OSORIO DOS SANTOS, FELIPE OSORIO DOS SANTOS]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Decisão. Diligência 30 dias, nos termos do voto
vencedor do conselheiro Rodrigo Chamoun. Vencido o relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, que votou pela diligência
pelo prazo de 60 dias, e, com outro encaminhamento, nos moldes
do artigo 86, § 2º do Regimento Interno.
Processo: 03483/2013-8
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Unidade gestora: Banco do Estado do Espírito Santo S/A
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
Apensos: 04985/2013-2
Interessado: BANESTES SA
Responsável: ADENILSON GOMES DA SILVA, ANDERSON
FERRARI JUNIOR, ANSELMO CUSTODIO LAMAS LOPES, ANSELMO MAGESKI, BRUNO CURTY VIVAS, BRUNO PESSANHA
NEGRIS, CLAUDIA VALLI CARDOSO MACHADO, DOUGLAS
FRANCISCO COSMO, GIVALDO BARCELOS JUNIOR, JOSE
ANTONIO BOF BUFFON, LUIZ ALFREDO PRETTI, MARA
CRISTINA FALLER PEREIRA MATTOS, MARIA AUGUSTA
CARLETE, MARIA CONCEICAO SANTOS ALMEIDA, MARIA
GORETH GASPARINI SELVATICI, MARILZA CANDIDO RIBEIRO, MONICA CAMPOS TORRES, PAULO EMANUEL FONSECA
DOMINGUES TAVARES, PEDRO PAULO BRAGA BOLZANI,
RANIERI FERES DOELLINGER, RENATTA DE CARVALHO FIGUEIREDO RANGEL, SANDRA MARA SIMOES ARAUJO, WLADIMIR KOEHLER BEHNING
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 04448/2013-8
Unidade gestora: Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02527/2008-9, 04904/2008-2
Recorrente: DERCELINO MONGIN [EDER JACOBOSKI VIEGAS],
GETULIO DARCY CURTY PIRES [EDER JACOBOSKI VIEGAS,
FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO], LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA [EDER JACOBOSKI VIEGAS]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 08463/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: TRIBUNAL CONTAS ESPIRITO SANTO
Responsável: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA [MARGARETT DE OLIVEIRA KUSTER], ELISON CACIO CAMPOSTRINI [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA
SILVA], JOSE GERALDO GUIDONI [IGOR WANDY VOLZ]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03355/2014-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Interessado: IPAS SERRA
Responsável: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA,
SAINT CLAIR LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 07063/2014-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Anual - Prefeito
Apensos: 02040/2013-7
Responsável: ORLY GOMES DA SILVA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 01999/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 02011/2016-5, 02096/2016-7
Representante: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Responsável: SILVANIO JOSE DE SOUZA MAGNO FILHO,
TIAGO MULLER VALCHER
Terceiro interessado: MUNICIPIO DE VITORIA [ALESSANDRA COSTA FERREIRA NUNES, RUBEM FRANCISCO DE JESUS]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03385/2016-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cariacica
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 07141/2013-3
Interessado: ADILSON AVELINA DOS SANTOS [JOÃO VICTOR DE
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FREITAS ESPINDULA], MARCOS BRUNO BASTOS [JOÃO BATISTA
BARBOZA]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.
Processo: 07113/2016-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cariacica
Classificação: Agravo
Recorrente: ADILSON AVELINA DOS SANTOS [JOÃO VICTOR
DE FREITAS ESPINDULA]
Adiamento: 6ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 10036/2016-2
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Administração de Vitória
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO [Amilton Poubel do Carmo, Claudia Gomes da Mota Nimer,
Claudia Valli Cardoso Machado , Cleidiane Neves Vieira , Danuza
Dutra Neitzel, Devacir Dalfior, Elseana Maria Valim de Paula , Fernanda Alves de Mattos, Flavio Teixeira Rasseli, Gislaine de Oliveira
Paris Gomes, Iara Ribeiro Pereira , Jose Aloisio Pereira Sobreira,
Juliana Costa Souza de Almeida , Larissa Soares Gomes da Silva
, Mara Cristina Faller Pereira Mattos, Marcela Gasparini de Miranda Vidigal , Márcio Amorim Campos Bomfim , Neuza Schulthais
Andrade, Omar de Albuquerque Machado Junior, Patricia Ragazzi
, Paula Santos Oliveira Loyola , Renato Boninsenha de Carvalho,
Renatta de Carvalho Figueiredo Rangel , Sergio Bernardo Cordeiro
, Valmir Capeleto Guarnier, Vitor Gonçalves Machado ]
Responsável: SILVANIO JOSE DE SOUZA MAGNO FILHO,
TIAGO MULLER VALCHER
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02324/2017-9
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Administração de Vitória
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA [LEONEL ABRAO,
REGINALDO MAURICIO ROCHA]
Responsável: RODOLFO SOUZA PUPPIM, SILVANIO JOSE DE
SOUZA MAGNO FILHO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Total: 25 processos
Total geral: 102 processos
SESSÃO: 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO –
18/7/2017
Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às
quatorze horas, na sala das sessões “FRANCISCO LACERDA DE
AGUIAR”, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou aberta a 23ª Sessão Plenária Ordinária deste Tribunal do corrente exercício. Integrando o Plenário estiveram
presentes os senhores conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, a senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, ocupando a relatoria do conselheiro afastado VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, e o senhor conselheiro em
substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, ocupando a relatoria do
conselheiro afastado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL. Presentes, ainda, o senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA
SILVA e o Ministério Público Especial de Contas - MPEC, na pessoa
do senhor procurador-geral LUCIANO VIEIRA, e ODILSON SOUZA
BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, nos termos
dos artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, submeteu ao Plenário, para discussão e votação, a ata da 22ª Sessão Plenária Ordinária de dois mil e
dezessete, antecipadamente encaminhada pelo secretário-geral
das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros, auditores e procuradores; sendo aprovada à unanimidade. – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA E SORTEIO DE PROCESSOS – O senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, considerando a tramitação neste Tribunal do processo eletrônico TC2968/2017, que trata de Representação, com pedido de provimento cautelar, oferecida pelo Ministério Público Especial de Contas do
Estado do Espírito Santo, em 16 de maio de 2017, em face do reajuste nas tarifas do transporte coletivo do município de Vitória/ES
ocorrida no corrente exercício; considerando que a relatoria origi-
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nária está afeta ao senhor conselheiro JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
PIMENTEL, na forma do artigo 249, § 4º, do Regimento Interno c/c
a Portaria Normativa nº 97/2015 do Tribunal de Contas do Espírito
Santo; considerando que, após o Ato Convocatório 005/2017, o
processo supracitado foi encaminhado ao gabinete do senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, ante o afastamento do relator original; e considerando que, por meio do despacho 35261/2017, o senhor conselheiro substituto se declarou suspeito para atuar nos autos por motivo de foro íntimo, com supedâneo no artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil c/c os artigos
29, inciso VIII, e 31, parágrafo único, do Regimento Interno, solicitando, por conseguinte, a redistribuição de relatoria; determinou ao
secretário-geral das sessões a redistribuição provisória do processo
TC-2968/2017, por sorteio, entre os demais conselheiros, excluindo-se o conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI.
Procedido ao sorteio, coube a relatoria do processo TC-2968/2017
ao senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN. Em seguida, o senhor presidente, considerando a tramitação neste Tribunal do processo eletrônico TC-1080/2017, que trata
de Fiscalização, na modalidade Levantamento, promovida por esta
Corte com o objetivo de avaliar o saneamento básico no total dos
municípios do Estado do Espírito Santo, exceto aqueles da região
metropolitana da Grande Vitória (levantamento já realizado, constante do processo TC-5273/2016), com foco em esgotamento sanitário e na obrigatoriedade de elaboração de plano municipal de saneamento básico; considerando que o caso concreto apresenta jurisdicionados diversos, bem como distintos relatores com competência originária, sendo que, conforme a Portaria Normativa nº
97/2015 deste Tribunal, que formalizou a distribuição de grupos de
jurisdicionados entre os relatores desta Corte, o processo afeta as
relatorias dos senhores conselheiros RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN e VALCI JOSÉ FERREIR A DE SOUZA e dos senhores conselheiros substitutos MÁRCIA JACCOUD FREITAS, JOAO
LUIZ COTTA LOVATTI e MARCO ANTÔNIO DA SILVA, bem como a
relatoria em vacância desta Casa; e considerando que este Plenário, em situações análogas, ante a ausência de norma regimental
específica para o caso, tem se manifestado pela escolha de um
único relator para prosseguir no feito, com base no princípio do juiz
natural, otimizando a tramitação dos autos e evitando decisões
conflitantes; solicitou ao secretário-geral das sessões a redistribuição provisória do processo TC-1080/2017, por sorteio, entre as relatorias mencionadas. Procedido ao sorteio, coube a relatoria do
processo TC-1080/2017 ao senhor conselheiro substituto MARCO
ANTONIO DA SILVA. Em seguida, o senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, considerando a Comunicação
Interna Eletrônica nº 02815/2017-8, de 14/07/17, pela qual o senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, designado
por meio do Ato Convocatório 005/2017 para substituir o senhor
conselheiro JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL, suspenso do exercício do cargo por decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, nos autos da Ação Penal 869-DF, comunicou à presidência
deste Tribunal que não fará uso da estrutura física nem do apoio
técnico da assessoria do gabinete do referido conselheiro; considerando que, com base no artigo 48, inciso II, do Regimento Interno
do TCEES, a Consultoria Jurídica desta Casa foi instada a se manifestar e exarou o Parecer nº 00032/2017-6 (nº interno 196/2017),
no qual foram abordadas as questões fáticas e jurídicas pertinentes, em especial o disposto no parágrafo único do artigo 25 da Lei
Complementar nº 621/2012 - Lei Orgânica do TCEES, que assim
dispõe: “a nomeação e exoneração dos cargos de provimento em
comissão existentes nos gabinetes dos conselheiros serão feitas por
ato do presidente, mediante proposta dos respectivos titulares”;
considerando que o mencionado parecer, em razão de ser o afastamento do conselheiro titular de natureza provisória, sugere que
sejam os servidores lotados no gabinete do conselheiro afastado
realocados em outras unidades deste Tribunal até solução da celeuma ensejadora da situação, sobretudo em razão do que determina
a Resolução TC-300/2016, que “estabelece prazos para apreciação
e julgamento dos processos e metas de redução de estoque processual no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo”;
submeteu ao Plenário, com fulcro no artigo 20, inciso XXVI, do
Regimento Interno do Tribunal, proposta de realocação dos servidores lotados no gabinete do conselheiro JOSÉ ANTONIO PIMENTEL
em outras unidades do TCEES, enquanto perdurar a suspensão do
seu exercício no cargo de conselheiro desta Corte de Contas, exceto quanto aos cargos de chefe de gabinete e chefe-adjunto de gabinete de conselheiro, que não poderão ser realocados; sendo aprovada a proposta como apresentada, por maioria, restando vencido
o conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: O SR. PRESIDENTE,
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CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Senhores conselheiros, trata o presente expediente de Comunicação Interna Eletrônica 28/15, por meio do qual, sua excelência, o conselheiro Cotta Lovatti, em razão da aplicação do ato convocatório que
o designou para substituir o conselheiro Pimentel, suspenso do
exercício do cargo por decisão da Corte Especial do STJ, comunica
à presidência a não utilização da estrutura física e nem do apoio
técnico da assessoria do gabinete do referido conselheiro. Com fundamento no artigo 48, inciso II, do Regimento, a Consultoria Jurídica foi instada a se manifestar e gerou o Parecer 032, no qual foram
abordadas todas as questões fáticas e jurídicas da questão, em
especial o disposto no parágrafo único do artigo 25 da Lei Complementar 621/2012, que dispõe que “A nomeação e exoneração dos
cargos de provimento em comissão existentes nos Gabinetes dos
Conselheiros serão feitas por ato do Presidente, mediante proposta
dos respectivos titulares”. Portanto, vinculando o ato administrativo. No caso em questão, o conselheiro José Antônio Almeida Pimentel se encontra cautelarmente suspenso do exercício do cargo por
decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça até o
eventual recebimento da denúncia, oportunidade em que deverá
ser avaliada a manutenção ou não da medida cautelar. De sorte que
não é hipótese de vacância de cargo de conselheiro. Ademais, na
hipótese há um marco temporal determinado para realização da
medida cautelar pela Corte Especial do STJ. Assim, diante da sugestão apresentada pela CJU, de realocar os servidores atualmente
lotados no gabinete do conselheiro José Antônio Pimentel em outras
unidades, sobretudo, em razão do que determina a Resolução
300/2016, que estabelece prazo para apreciação e julgamento dos
processos e metas de redução de estoque desta Corte, sendo que a
matéria deve ser submetida ao Plenário. Ressalto, em razão das
distribuições afetas aos cargos de chefia de gabinete e chefe adjunto, entendo que, especificamente em relação aos servidores ocupantes nesses cargos, ficam impossibilitados de suas relocações em
outras unidades técnicas ou administrativas. Nesse particular, cumpre esclarecer que o ocupante do chefe adjunto requereu sua exoneração, que foi prontamente deferido, e que o servidor ocupante
do cargo de chefe de gabinete está de férias regulares. Quando do
seu retorno ao trabalho será exonerado do cargo e realocado na
área técnica, eis que é servidor efetivo, ocupante do cargo de auditor. De todo o exposto, com fundamento no art. 20, inciso XXVI, do
Regimento Interno, constante nos termos do Parecer 032, da Consultoria Jurídica, o qual tomo como fundamento de fato e de direito,
para formar meu convencimento, submeto ao Plenário a proposta
de realocação dos servidores lotados em outras unidades do Tribunal, enquanto perdurar a suspensão do exercício. Em discussão a
proposta. Em votação.” Ao final dessa fase, o senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, a respeito da
questão de ordem suscitada pelo senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI na sessão plenária ordinária próxima passada, pela qual requereu a restauração da relatoria da Prestação de Contas Anual do Governador do Estado referente ao exercício de 2017 ao senhor conselheiro JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL, com a convalidação dos atos até então praticados pelo
relator designado pela Decisão Plenária TC-12/2017, senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, informou que,
da mesma maneira, encaminhou a indagação, com base no artigo
48, inciso II, do Regimento Interno do TCEES, à Consultoria Jurídica desta Casa, que exarou o Parecer Interno nº 197/2017, concluindo pela legalidade da substituição do conselheiro afastado pelo
senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN,
com base em precedentes desta Corte neste sentido e no fato de
que as contas de governo, dada a sua natureza, não se enquadram
no sistema de distribuição automática desta Casa. Sendo assim,
nos termos do artigo 76, parágrafo único, inciso IV, c/c artigo 20,
inciso XXVI, da Norma Interna, o senhor presidente opinou pelo
indeferimento do requerimento do senhor conselheiro substituto,
submetendo-o ao Plenário. Aberta a discussão, o senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI suscitou dúvida sobre o prazo de substituição de conselheiros, indagando se também
haveria impedimento para períodos menores, a prevalecer o entendimento exarado pela Consultoria Jurídica, ao que respondeu o senhor presidente que a manifestação da unidade consultiva se restringe à questão de ordem levantada, registrando que a solução
proposta seria de deslocamento definitivo da relatoria para o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, ficando a relatoria do senhor conselheiro afastado JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA PIMENTEL com preferência para relatar o próximo exercício em que for possível, aplicando-se, por analogia, o parágrafo
único do artigo 107 do Regimento Interno. O senhor conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN ressaltou que a tarefa
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de relatar as contas de governo é um ato complexo, que demanda,
no mínimo, dezoito meses, extrapolando o tempo da substituição
de conselheiro, e lembrou que foi por esse motivo que os substitutos do também afastado conselheiro VALCI JOSÉ FERRREIRA DE
SOUZA não relataram tais processos. Sua excelência alertou, ainda,
que entendimento contrário ao adotado pela presidência poderia
ser prejudicial ao processo, uma vez que, por exemplo, o relator
pode propor diretrizes para a avaliação das contas, como o próprio
fez, ao alterar o escopo formulado pelo senhor conselheiro afastado, em que pese ter dúvidas sobre tal prerrogativa, oportunidade
em que defendeu a existência de equipe técnica permanente para o
exame das contas de governo. Colocada em votação, o Plenário,
por maioria, acompanhou o posicionamento da presidência da Corte, mantendo a relatoria, em definitivo, com o senhor conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, restando vencido o
senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI,
que expressou que não se deve confundir juízo com juiz e instrução
com relatoria, entendendo permanecer a ilegalidade, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Proposta aprovada. Vencido o conselheiro Lovatti. Da mesma forma,
recebida a questão de ordem do conselheiro Lovatti, na sessão próxima passada, em que S.ex.ª questiona a decisão plenária que encaminhou a relatoria das contas de governo para o conselheiro Chamoun. Encaminhada a questão de ordem, S.ex.ª, ao final, pede
para restaurar a relatoria ao conselheiro José Antônio Pimentel e,
por consequência, a S.ex.ª, em face da sua substituição. Encaminhada à Consultoria Jurídica, conforme relata o senhor secretário
geral das sessões. “O senhor presidente solicitou, na ocasião, que
essa Consultoria Jurídica verificasse se o presente caso se aplicaria
o precedente utilizado pelo senhor conselheiro Taufner, quando no
exercício da presidência, designou o senhor conselheiro Carlos Ranna para relatar as contas de governo frente ao exercício 2015. Encaminhando, ainda, a decisão plenária em questão. A Consultoria
Jurídica manifesta-se: “Cinge-se essa questão a substituição de
conselheiro afastado, em prazo superior a quinze dias, mais, especificamente, no tocante à substituição da relatoria das contas de
governo. Diz a lei orgânica desta Corte que os auditores substituirão os conselheiros em caso de afastamento legal nos temos do
Regimento Interno, em seu § 3º, também reportando à fixação do
prazo de substituição. Por seu turno, o Regimento Interno diz que
as contas de governador não se sujeita a uma distribuição automática, art. 107, como é o caso das demais contas, art. 54, da Lei
Complementar 621. Razão assiste ao missivista quando afirma que
em órgãos colegiados a distribuição dos feitos entre relatores constituem imperativos de impessoalidade regulados por não artigos
próprios. No mesmo passo, tanto quanto afirma que a relatoria se
dá, regra geral, pelo disposto no já citado artigo 45, quando também diz que essa regra comporta exceções, in casu, quando “aplica-se norma inscrita no art. 107, do Regimento Interno, com a fixação da relatoria por meio de rodízio entre conselheiros’. Temos,
então, que a legislação de regência não socorre o pleiteante, como
de resto, ele próprio reconhece. É que a chamada Contas de Governador (que abrangem as atividades do Poder Executivo, do Legislativo e Judiciário, do Ministério Público Estadual, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública) pela sua natureza e importância, não
se confundem com as demais apreciadas pela Corte de Contas.
Ademais, já decidiu, nesse sentido, esta Corte na Decisão Plenária
05/2015, à unanimidade. De igual modo, é pacífico o entendimento
desta Corte que as contas não se enquadram no sistema de distribuição automática, conforme se verifica em outras Decisões Plenárias 13/2013, 06/2014, 01/2017, 12/2017. Por todo o exposto, opina a Consultoria Jurídica pela legalidade da substituição do conselheiro afastado pelo conselheiro Rodrigo Chamoun, conforme decidido pelo Plenário nesta e noutras oportunidades”. À luz do art. 20,
inciso XXVI, do Regimento Interno, submeto também ao Plenário a
apreciação da questão de ordem indicando pela manutenção da
decisão tomada. Também não há impedimento nem do suscitante.
Em discussão.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI – “Presidente, tenho uma dúvida em relação a
esse posicionamento da Consultoria Jurídica em relação ao tempo
de substituição. Essa substituição em que me encontro e que a
conselheira Márcia também se encontra tem um tempo fixado de
180 dias. Entretanto, o afastamento do conselheiro é por tempo
indeterminado. Então, tem o prazo de 180 dias condicionado ao
eventual retorno do conselheiro. Isso é pacífico. Fico pensando, no
caso de substituição por menos tempo, aqueles afastamentos decorrentes de férias ou licença que tem o período já determinado.
Nesse período, a Consultoria Jurídica está defendendo que o conselheiro substituto não vai poder proceder a nenhum ato processual
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nesses processos de relatoria desse conselheiro substituído?” O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – “O que foi questionado à Consultoria Jurídica foi específico - a questão de ordem levantada - e foi respondida: que a substituição indicada pela Casa – da relatoria do conselheiro José Antônio Almeida Pimentel – é para o conselheiro seguinte, conselheiro
Chamoun. Inclusive, se sua excelência retornar após o recesso, a
relatoria está mantida com o conselheiro Chamoun; devendo o conselheiro Pimentel entrar na fila para a próxima. Mas a substituição
automática foi o questionamento feito, em questão de ordem, e
respondido. Permanece em discussão. Em votação.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Voto com a proposta do presidente”. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Acompanho! Mas, sobretudo, presidente, porque a tarefa de relatar contas de governo ultrapassa o
período de seis meses. Tenho essa impressão; essa regra já vigia
antes da minha entrada aqui. A jurisprudência, os precedentes
eram esses também. Quem substituiu o conselheiro Valci, não relatou contas de governo? Não relatou contas de governo. Então, esse
é o primeiro aspecto que gostaria de abordar. O segundo aspecto
que gostaria de abordar é que a emissão de Parecer Prévio é um ato
complexo que ultrapassa, miseravelmente, dezoito meses. Não diria que ultrapassa, sem recurso, dezoito meses. Fica um debate
posto a partir dessa provocação feita pelo conselheiro João Luiz.
Mas, a princípio, haveria uma deformidade se o entendimento fosse
contrário em função dessa tarefa que ultrapassa um exercício. Porque o relator começa atuando no primeiro dia do exercício – por
exemplo, emissão dos pareceres de alerta e todos os demais que
constitui essa auditoria contínua da área técnica – e termina essa
tarefa com o voto proferido aqui, respeitando os prazos constitucionais. Calculo aí um ano e meio – de forma redonda. Então, a pergunta que fica: como seria esse papel de relator, caso houvesse o
entendimento contrário, que vossa excelência traz, caso houvesse
o entendimento do conselheiro João Luiz? Apenas para debater,
conselheiro João Luiz. Como ficaria? Eu, por exemplo, assumi e me
reuni com a equipe de macroavaliação, e acabei mudando o escopo
determinado pelo conselheiro Pimentel. Sugeri, na verdade. Devemos até debater isso, se o relator deve ou não sugerir escopo para
contas de governo. Tenho minhas dúvidas se o relator deveria sugerir. Mas como há essa tradição no Tribunal – e está escrito no
regimento. Mas acho que, ainda, o regimento é algo aprovado por
nós e devíamos até debater isso, se há.... Eu, por exemplo, defendo
uma unidade técnica especializada com livre atuação. O fato é que,
nesse caso concreto, eu já mudei o escopo e até já anuncio a vossas excelências. Retirei duas balizas dadas pelo conselheiro Pimentel, que seria, em sede de Parecer Prévio, avaliação da área de
presídios e da área de mobilidade urbana, e excluí esses dois temas
- porque acho que cabe em uma auditoria operacional, não precisa
ser em Parecer Prévio - e incluí o tema ‘royalties’. A utilização dos
royalties’, perspectiva de futuro, uma visão de como foi utilizado os
royalties’; se foi utilizado com despesa corrente, que tipo de despesa de pessoal que pode ser abraçada com recursos dos royalties’.
Incluí esse tema, por quê? Porque considerei um tema estratégico
para manutenção do equilíbrio das finanças públicas, por ser um
recurso que não é perene, vai oscilar ao sabor do valor do barril. E
um dia, daqui a trinta, quarenta anos, pode acontecer de não haver
mais os royalties’. Então, acho que devemos já abordar esse tema
com bastante antecedência, conselheiro Sérgio Borges, para que
não sejamos surpreendidos, à frente, caso aconteça uma queda
brusca no barril e já o Estado ter incluído em suas despesas, diversas despesas correntes difíceis, talvez, de extirpar do orçamento
público. Então, provoquei esse debate. Digamos que eu estivesse
atuando como conselheiro substituto, e tivesse seis meses para
atuar – daqui a seis meses sairia e seria substituído, por exemplo,
pelo conselheiro Marco Antonio. O conselheiro Marco Antonio poderia mudar de novo o escopo? Podendo mudar, não atrapalharia a
atuação dessa equipe multidisciplinar especializada do Tribunal? Só
aproveitei este momento para debater algo até além da relatoria
que, sinceramente, presidente, não faço questão nenhuma. Já fui
relator de contas de governo, espero até – se for essa a decisão do
Plenário – estar à altura da expectativa de todos, inclusive, da expectativa do conselheiro João Luiz, que suscita a questão de ordem.
Mas acho que devemos aproveitar dessa divergência para avaliarmos os nossos instrumentos, que insisto, que defendo que tenhamos uma unidade especializada. Já temos há muito tempo, mas
uma unidade que ficasse só por conta disso e não tivesse a atuação
direta do relator. Apenas para debate. Porque tendo atuação direta
do relator, corremos o risco do que está acontecendo hoje: há um
relator que foi afastado pelo STJ; assume outro relator, muda o
escopo, muda o trabalho da auditoria, que já poderia até estar em
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estágio avançado. Então, há um risco de perda de eficiência. Com
base nisso tudo, apenas para mostrar algumas opiniões, além do
que até se suscita, acho que devemos debater isso mais à frente.
Mas voto com vossa excelência.” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES – “Acompanho a presidência.” A SRª.
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS –
“De acordo.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI – “Presidente, discordo da peça da consultoria.
Acho que não deve ser confundido juízo com personificado por uma
pessoa com juizado. Nem também deve ser confundido o exercício
da magistratura com a instrução de processo. Consequentemente,
considero que há uma ilegalidade. Mantenho o meu posicionamento.” – COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO PLENÁRIO – O senhor
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER submeteu ao Plenário
retificação do voto proferido na sessão próxima passada relativo ao
processo TC-5498/2015, que trata da Prestação de Contas Anual do
Prefeito Municipal de Cachoeiro do Itapemirim, referente ao exercício de 2014, o que foi anuído pelo Plenário, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER - (leitura) “o parecer prévio seria pela aprovação com ressalvas e determinação, agora. E mantenho, então, a
outra recomendação que havia sido sugerida pela área técnica e
que já constava do voto que proferi. No tocante à alerta para a área
técnica, que tinha sido também aprovado, de certa forma, fazemos
uma comunicação e ciência, apenas da área técnica, não a palavra
alerta. Proponho a este Colegiado a retificação dos autos, proferidos nos autos do processo TC-5498/2015. A principal questão é
que, invés de recomendação, haveria uma determinação. Além de
outra recomendação, que é mantida.” . Na sequência, o senhor
conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN registrou
que, conforme decidido em reunião administrativa, todos os servidores desta Corte passaram a ter acesso ao software que controla
os prazos processuais do grupo de metas prioritárias estabelecidas
por esse Tribunal, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – “Senhor presidente, só mais um assunto, que decidimos, recentemente, ontem, em sessão administrativa, e já está
disponível a todos os servidores. Os softwares, o programa de gestão que faz o controle dos prazos processuais do grupo de metas
prioritárias. Todos já foram informados, mas é importante dizer
aqui que inicialmente eram os líderes de cada setor, gabinete, chefes de gabinete, subchefe; e, agora, todos têm acesso.” – DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS COM PEDIDO DE VISTA - O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER solicitou a reabertura do prazo
de vista referente ao processo TC-3385/2016, de relatoria do senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, o
que foi anuído pelo senhor presidente e pelo colegiado. – APRECIAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E URGENTES – Nos termos do artigo 101, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, a senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS incluiu em
pauta o processo TC-3690/2017, que trata de Representação formulada pela SINALES – Sinalização Espírito Santo Ltda. em face do
Departamento de Estradas de Rodagem - DER, tendo sua excelência proferido voto pela ratificação da Decisão Monocrática que havia
concedido a medida cautelar pleiteada pela requerente, no que foi
acompanhada pelo Plenário, à unanimidade. – OCORRÊNCIAS – 01)
Após a fase de apreciação de medidas cautelares, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, inverteu a
ordem da pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando
a palavra ao senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES,
que procedeu à leitura do relatório do processo TC-1939/2012, que
trata de Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, referente ao exercício de 2011, concedendo, em
seguida, a palavra a um dos interessados, senhor Klinger Marcos
Barbosa Alves, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra
ao relator, sua excelência retirou o processo de pauta, solicitando a
juntada aos autos das notas taquigráficas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento dos
autos ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráficas a seguir
transcritas: O SR. KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES – “Boa
tarde, senhor presidente, conselheiro Sérgio Aboudib; senhor relator, conselheiro Sérgio Borges; demais conselheiros desta egrégia
Corte; Dr. Luciano Vieira, que representa o Ministério Público Especial de Contas; secretário geral das sessões e todo o corpo funcional
desta Casa. Os processos, objetos de julgamento, referem-se à
Prestação de Contas Anual, exercício 2011, tendo a Instrução Técnica Conclusiva, apontado supostas irregularidades relativamente
ao INSS, PIS/Pasep, contribuição social, ISS – estas todas de exercícios anteriores a 2011 -, divergência física e contábil na entrada e
saída de bens em almoxarifado e nos ingressos e baixas de bens
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móveis, além de pontos sobre análise de processo de transporte
escolar. Devido à extensão dessa matéria e sua natureza, eminentemente, técnica, aqui farei breves esclarecimentos sobre os pontos abordados, requerendo ao final, com vistas a contribuir para
uma decisão justa, a juntada desses esclarecimentos em forma de
memorial com toda documentação anexada. Esta sustentação oral
está dividida em três módulos principais. Primeiro, sobre esses elementos contábeis: INSS, PIS/PASEP, Contribuição Social, ISS. Segundo, sobre análise de processos de transporte escolar. Terceiro,
sobre almoxarifado e patrimônio. Estes três assuntos têm alguns
aspectos em comum. Primeiro, referem-se a temas de apoio administrativo e escolar às funções educacionais da rede. E não incluem
temas pedagógicos. Todos eles envolvem dimensões e ordens de
grandeza que solicitam uma grande carga de trabalho durante todo
o ano. Talvez, pela minha formação ou deformação profissional em
física, gosto de trabalhar com exemplos de números e dimensões.
E, em alguns casos, vou procurar fazer isso rapidamente, porque é
uma forma de estarmos próximos da realidade objetiva com a qual
tratamos e trabalhamos. Além dessas dimensões, esses assuntos
– e em parte, ainda são – operados com instrumentos de tecnologia
de informação que demonstravam muita fragilidade para essa dimensão exigida na SEDU. E somente com o tempo, com o desenvolvimento, vêm recebendo aprimoramentos tecnológicos, que permitirão um acompanhamento, controle e avaliação mais adequados. Esse é um processo contínuo de melhoria dos serviços que
conta com a parceria deste Tribunal para a introdução e uso de
novas facilidades processuais e tecnológicas. Procurarei aqui, a
exemplo do que fiz anteriormente, mostrar as ações que tomamos
a curto prazo para o tratamento desses assuntos complexos e as
ações de médio e longo prazo que mudavam os modelos, então,
existentes no sentido de aliviar essas tensões de trabalho próprias
da SEDU. O primeiro ponto que abordo é a parte contábil. Acho
importante mencionar aqui a dimensão desse assunto no âmbito da
SEDU. A SEDU trabalha com mais de 70 mil documentos contábeis
por ano. Se dividir isso pelo número de dias úteis, significa que
diariamente a SEDU tem que processar cerca de 300 documentos
contábeis. Isso, à época, ou anterior até a essa época - já que os
dados se remetem até mesmo a década de 90 – dá uma dimensão
do desafio que é trabalhar com esses elementos. No tocante à
questão do INSS, no saldo mencionado para 2011, temos o seguinte a considerar. A SEGER prepara a folha que chega à SEDU, e é
contabilizada para pagamento. No entanto, as guias de pagamento
de INSS são emitidas pelo NUREF, que podem não estar de acordo
com a folha de pagamento, e a SEDU paga conforme essas guias.
No antigo sistema SINAFEM essas discrepâncias podiam aparecer
em quantidade, pelas dificuldades de lançamento, acumulando
anualmente esse saldo ora questionado. As divergências entre os
relatórios são de difícil detecção, pois, o valor das guias para pagamento do INSS mensal segurado/patronal é diferente do saldo
apropriado, pois, na contabilização, os valores são apropriados por
unidade gestora, por ação e patronal/segurado separadamente,
conforme relatório do SIARHES/SEGER. Já os relatórios de pagamento emitidos pela SEGER/NUREF não fazem a separação de unidades gestoras das ações e se patronal ou segurado para emissão
das guias, dificultando essa conciliação e apuração dos valores. O
trabalho de encontrar essas discrepâncias e corrigi-las não é simples devido à forma como os dados do NUREF são construídos para
pagamento, com valores totais que não discriminam os detalhes
necessários de identificação no universo de dados da SEDU. O saldo
apresentado para 2011, R$ 975.261,74, não é um valor referente a
dados, exclusivamente, daquele ano. Mas é a soma acumulada de
vários exercícios anteriores – no caso, desde 2004. Ao final do ano,
os possíveis saldos daquele ano são somados aos dos anos anteriores. Aliás, nesse ano, o saldo foi até menor que no ano anterior.
Esse acúmulo é devido a registros não adequados – problemas do
SIAFEM, muito conhecido na época -, e a créditos que não foram
abatidos, como, por exemplo, salário família e auxílio maternidade.
O NUREF tinha uma dificuldade especial de trabalhar com esses
dados, dentre outros, e compensações que não foram lançadas
contabilmente, por diversos motivos. Apesar de ser um sistema
complexo, o SIAFEM não fazia a “conferência da conta contábil”
antes da execução do lançamento. Por exemplo, em um lançamento que deveria ser para pagamento do imposto de renda, ter sido
utilizado o ‘evento’ para pagamento de ISS ou PIS/CONFIS. Ao ser
identificado o equívoco, o lançamento era imediatamente corrigido,
porém, em alguns casos, não se anulava o lançamento equivocado,
gerando, então, o saldo na conta contábil, gerando restos a pagar
processado – o famoso RAP. Após análise minuciosa dos documentos lançados no SIAFEM, no período de 2006 até 2011, que compõem o saldo remanescente de INSS, de 2011, foi constatado que,
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em sua maioria, esse saldo corresponde ao intenso aumento que
ocorreu em 2007. Qual a causa desse intenso aumento de 2007 que
foi repercutindo daí para frente? É que nesse ano ocorreu a instituição do FUNDEB, sendo a Lei 11.494/2007, publicada em 21/06/2007,
retroagindo seus efeitos a janeiro. E foram necessários muitos lançamentos de regularização. Apresentamos, na documentação anexa, os detalhes finais anuais da conta de saldos acumulados desde
2006 a 2014. Observa-se claramente o salto expressivo no valor
relacionado à passagem de 2007 e 2008. E a área técnica informa
que isso foi devido a essa introdução fora do tempo do FUNDEB.
Com a introdução de novas facilidades no sistema de informação,
SIGEFES, e o trabalho contínuo do corpo técnico da SEDU, agora
temos uma visão perspectiva disso. E esse corpo técnico recuperou
minuciosamente informações dos anos anteriores. Tenho alegria de
dizer que, em 2014, esse serviço de investigação detalhada foi concluído e cada diferença encontrada, foi acertada. Observa-se que
esse valor varia anualmente, até que, em 2014, com esse trabalho
minucioso, foi extinto. A conta foi zerada, conforme o quadro demonstrativo emitido pelo SIGEFES, incluído nos documentos, onde
se apresenta também o ano de 2011, objeto do atual processo. Em
relação aos outros compromissos - PIS/PASEP, contribuição social e
ISS, a situação é semelhante. Saldos que foram se acumulando,
anualmente, e que para a correção exigem um trabalho de verdadeiro garimpo retroativo para se encontrar lançamentos equivocados na massa de dados disponível. Com alguns agravantes, como,
por exemplo, o fato de que os demonstrativos recebidos pela SEDU
apresentam valores a serem pagos em conjunto, sem, por exemplo, a discriminação de CNPJ do recebedor. Peço a atenção da Corte para eu estender o prazo desta sustentação oral por mais quinze
minutos. Obrigado! Com a análise feita, também minuciosamente,
pelo corpo técnico, esses saldos que mencionei - PIS/PASEP, contribuição social e ISS – têm sido reduzidos. No caso do PIS/PASEP, já
foram analisadas, retroativamente, as contas de exercícios anteriores no SIAFEM e também no SIGEFES e os relatórios atuais já retrocedem aos dados de 2006, fora do período de 201. Então, o ano
de 2011 era parte de uma história de acúmulo e que, agora, com
esse trabalho, está sendo reconstruído. Um trabalho de arqueologia. Em relação às contribuições sociais, as análises também já
chegam a 2006, em busca desses lançamentos equivocados – que
também aparecem nessa continuidade em 2011. No tocante ao saldo ISS, que vem sendo reduzido, sistematicamente, com o trabalho
feito, de acordo com tabelas que posso apresentar as análises já
chegam à documentação de 2004, na busca dessas discrepâncias.
Todos esses dados estão em documentação possível de ser juntada
ao processo. Diante do exposto, fica evidenciado o esforço contínuo
da Secretaria de Estado da Educação em regularizar todas as contas contábeis em questão. Em resumo, analisando todos os pontos
apresentados no processo, constatamos que no ano de 2011 a Secretaria de Educação cumpriu os seus compromissos previdenciários junto ao INSS, conforme as guias de pagamento geradas pelo
NUREF/SEGER. Nenhum centavo ficou sem pagamento. Não houve
qualquer retenção indevida sob qualquer hipótese de compromisso
previdenciário por parte da SEDU, naquele ano em análise. A equipe técnica da SEDU empenhou-se em identificar, analisar e corrigir
todas as discrepâncias contábeis que vinham se somando, ao longo
do tempo, nesse assunto, referente ao INSS, tendo obtido êxito em
2014, ao eliminar todo esse saldo. Esse mesmo procedimento contínuo de identificação de discrepâncias, análise e correção foi aplicado a outros saldos pendentes, de origem anterior a 2011, observados nos itens relativos a ISS, contribuição social e PIS/PASEP.
Essas análises continuam, retroativamente, nas datas, buscando
eliminar, assim como ocorreu no caso dos valores de INSS, esses
saldos ainda existentes. Como disse, já estão lá, em 2006 e em
2004. O segundo ponto é sobre o transporte escolar. A exemplo do
que falei sobre os mais de 70 mil documentos contábeis que a SEDU
trabalha por ano, gostaria de dar alguns números sobre o transporte escolar, porque, às vezes, não são conhecidos. E isso é uma
média que tem se mantido nos últimos anos. A SEDU trabalha com
2.350 rotas de transporte escolar neste Estado. Não sei se existe
uma companhia de transporte no Espírito Santo que tem esse número de rotas diariamente. São mais de 130 mil km rodados por
dia, e quase 50 mil alunos atendidos em três turnos escolares em
70 municípios do Estado. Esses números têm se mantido ao longo
dos últimos anos. Se fossem transportados de ônibus – que não
são, são transportados em diversos tipos de veículos – esses 50 mil
alunos exigiriam 1.300 ônibus por dia, para transporte. Esses são
os números que a SEDU trabalha. A situação no ano de 2011 no
tocante à análise e à aprovação dos relatórios apresentados pela
SEDU. As parcerias com os municípios eram realizadas, por meio de
convênio com prestação de contas mensal. Esse formato implicava
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que alterações nas rotas ou nas quilometragens, ocorrências normais devido às mudanças de matrícula ao longo do ano, por exemplo, exigiam uma modificação no convênio. Mas há casos mais duros ainda. Por exemplo, sabemos que nos municípios do norte do
Estado há uma migração intensa de pessoas do sul da Bahia para a
colheita do café. Eles chegam em fevereiro, março, abril. E, constitucionalmente, temos que dispor de vagas. Isso significa, às vezes,
contratar professores, abrir novas turmas, merenda e transporte
escolar, que não estava previsto. E nesses casos, à época, com
esses convênios, de análise mensal, se um convênio precisava aumentar a quilometragem, isso significava fazer um aditivo ao convênio. Porque tinha que passar, não somente pela SEDU, mas tinha
que ir à SECONT e à Procuradoria Geral do Estado. Essas prefeituras e o Estado se viam pressionadas na apresentação dos relatórios
do mês anterior. E os órgãos da SEDU, por outro lado, deveriam ter
esse relatório analisado e aprovado, a tempo de liberar a parcela
correspondente, sem interferir na prestação do serviço. Porque
suspender esse serviço no interior para 50, 60 mil crianças e adolescentes, significaria aqui, na Grande Vitória, interromper o Transcol. As escolas públicas não teriam como receber os alunos – que
dependem desse meio de transporte, com o passe que é dado a
cada um. Essa seria a repercussão aqui. E lá? Seria aluno sem escola. Isso teria um impacto objetivo e direto no calendário escolar.
Gostaria de reconhecer aqui, presidente, que em uma decisão importante e recente, de 2015, este próprio Tribunal de Contas, reconheceu o serviço de transporte escolar como um serviço de caráter
contínuo, por meio do Parecer Consulta TC-018/2015. Finalmente,
isso chegou para alívio dessa situação. Naquela época, porém, os
processos de prestação de contas desse tipo de convênio, e de muitos outros que a SEDU mantinha com os próprios municípios, com
as escolas, outras entidades - APAE e Pestalozzi, por exemplo -,
vinham se acumulando, ao longo de anos, pela incapacidade de
resposta do apoio administrativo e pela modelagem que, cada vez
mais, despejava mais processos dentro da SEDU. Para os senhores
terem ideia, menciono, isso não é demérito para ninguém, encontrei lá mais de 5 mil processos para serem analisados, de prestação
de contas. Isso, desde o início da década de 90. O que não é um
demérito para a SEDU, presidente, porque outro dia, em uma reunião com os secretários, fiquei sabendo que o FNDE tem hoje para
analisar 300 mil processos. E mais de 35 mil chegam por ano. E eles
têm capacidade de analisar 5 mil por ano. No tocante ao transporte
escolar, havia quase 500 processos, sob análise, em 2012, datados
desde 1999. Reconhecendo essa situação, há uma portaria da Secretaria da Fazenda, de 2006, que permitia pagar o serviço mensal,
desde que algumas condições tivessem sido cumpridas pela prefeitura. E a condição básica: o relatório teria que ser entregue, e seria
analisado. Talvez, todos não estavam analisados, ainda. Para resolver essa situação, em curto prazo, tomamos uma primeira providência - foi a intensificação da análise dos processos pelas prioridades, evitando, primeiro, que esse passivo numérico crescesse. E,
segundo, permitindo que com esse trabalho, diminuísse. A outra
ação tomada, após uma série de estudos e análise detalhada da
situação em conjunto com a SECONT e Procuradoria Geral do Estado e outros órgãos, foi a proposição de uma mudança no modelo da
relação entre o governo estadual e os municípios, nesse assunto.
Essa mudança se materializou com a aprovação da Lei Estadual nº
9.999/2013, que instituiu o Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE-ES. Nesse novo modelo, agora a prefeitura apresenta
um plano anual de trabalho, que pode ser modificado justificadamente durante o ano, com somente um relatório final de prestação
de contas. A implantação do PETE-ES abriu novas oportunidades
para se aprimorar os controles sobre o transporte escolar, que não
vamos discriminar aqui. Além disso, essas mudanças permitiram
que a capacidade de análise dos relatórios fosse completamente
modificada. Em 2014, já com os relatórios que temos acesso, mesmo incluindo os novos relatórios de 2012 e 2013, o número de
processos, sob análise, já fora reduzido para 157. Em suma, todos
os processos recebidos de prestação de contas recebidos pela administração naquele ano de 2011, e no período de 2009 a 2012 anterior à implantação do PETE-ES -, já tiveram a sua análise realizada, conforme atesta a própria estatística dos processos. Mais
que isso, em todos os casos as providências legais pertinentes foram cumpridas. Afirmo também que todos os processos de prestação de contas, sejam mensais ou anuais, de 2009 a 2014, já foram
analisados, e contempla todo o período que estivemos na SEDU.
Mais importante, ainda, para a presente sustentação, é fundamental ressaltar que, mesmo nos casos em que o repasse financeiro
mensal foi feito antes da aprovação do relatório do mês anterior,
conforme apontado, em nenhum caso onde surgiram dúvidas, contradições ou pendências na análise, os órgãos responsáveis na
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SEDU deixaram de tomar as providências apropriadas a cada caso
– conforme anexo que posso apresentar de um relatório. Desde os
casos mais simples resolvidos com o esclarecimento dos dados até
as situações mais fortes onde foi necessária a restituição financeira
por parte da prefeitura. Conselheiro relator, nesse quadro que
apresento, a SEDU recebe de volta quase 3 milhões de reais, a partir dessas análises dos relatórios. Falo agora sobre o item almoxarifado e patrimônio. Ações executadas pela SEDU para sanear as
divergências entre o físico e o contábil. No tocante ao patrimônio e
ao almoxarifado, bens móveis e imóveis, gostaria de mencionar,
primeiro, o número de escolas: 500. E para a questão do mobiliário,
um desafio de controle de logística para manter as condições adequadas de trabalho em todo o Estado. O que é mais apropriado,
logística ou o controle? Por exemplo, se há uma grande compra de
carteiras, armários, etc, que serão entregues aqui, em Vitória. Aí
tem o problema de onde estocar isso. Depois, como levar para todas as escolas. Mas o controle do patrimônio é facilitado, porque
aqui tem o almoxarifado. Ou é preferível entregar nas escolas e
distribuir o controle pelo Estado todo. São decisões que tem que se
tomar. Essa é uma pendência, ainda, de logística. Menciono, ainda,
mais dois casos importantes sobre a questão de patrimônio da
SEDU. Anos antes, havia ocorrido uma intensa municipalização de
escolas. Isso teve um impacto sobre o patrimônio registrado, às
vezes, em fichas manuais. Essas coisas não estavam devidamente
catalogadas, registradas e controladas por programas de computação, como os que temos hoje. Os programas eram incipientes. E
havia caso de até de retornar à escola. No primeiro mês em que eu
estava na SEDU, um prefeito chegou lá e disse: ‘Aqui está essa
escola. Devolvo.’ Não podíamos ficar sem atender às crianças. E o
patrimônio, como fica. O que foi e o que voltou? O caso, presidente,
pode ser jocoso, mas quando naquele trabalho de patrimônio imóvel, feito no governo todo do Estado, as companhias tinham receio
de encarar o trabalho dentro da SEDU. Houve secretaria onde o
patrimônio foi feito em dois, três fins de semana. Quando recebemos da SEGER a lista do patrimônio da SEDU, para começarmos a
trabalhar, por incrível que pareça, constava no patrimônio: o Parque Moscoso e um laticínio, no norte do Estado. Então, foi exigida
uma depuração gigantesca de dados para saber onde trabalhar. Em
2010, foi editado o Decreto nº 2519, que fez uma reestruturação
organizacional na gerência administrativa da SEDU, subdividindo-a
em subgerência de patrimônio e a subgerência de almoxarifado,
com o objetivo de obter maior controle dos bens localizados em
cada uma das áreas. A partir de 2011, fizemos diversas ações, reuniões e discussões técnicas, não somente setores da SEDU, para
atingir o objetivo de sanear, essas contas físicas e contábeis tinhas
se acumulado conforme descrito. Por exemplo, a divergência entre
o saldo físico e contábil, no que se refere à material de expediente,
que existia desde o ano de 1997, com esse trabalho contínuo foi
finalmente saneada no ano de 2013. Utilizando a metodologia de
revisão dos processos de aquisição e de baixa, no período de 2004
a 2013. Então, vejam que não é uma história de 2011. E efetuando-se o ajuste no SIAFEM, conforme descrito no relatório de Saneamento, que também incluo nos documentos. Foi iniciada a verificação mensal do relatório emitido pelo Sistema Ágora, contendo os
itens que deram entrada e saída no estoque, por cada elemento e
subelemento de despesa, para acompanhar a movimentação entre
o físico e o contábil, por meio da formalização de processo. Passou-se a realizar a verificação mensal dos relatórios emitidos pelo SIAFEM, contendo a relação de pagamentos efetuados no período,
também por elemento de despesa, para identificar e registrar aqueles que deixaram de dar entrada no almoxarifado e no patrimônio.
Atualmente, esse controle é realizado por meio de balancete emitido pelo SIGEFES. Foi instituída a separação e identificação dos materiais por meio do código registrado no Sistema Ágora, a fim de
proporcionar a melhoria do controle de estoque e da distribuição.
Quanto ao controle dos bens móveis, informamos que em 2013 foi
realizado o primeiro inventário geral em todas as unidades administrativas e escolares por meio da contratação da empresa Naquela
ocasião, foram apuradas diversas divergências que foram saneadas, conforme descrito no mencionado relatório de saneamento enviado ao comitê gestor de trabalho SEGER/SEFAZ/SECONT. Agora
o patrimônio realiza a verificação mensal com o contábil para fins
de imobilização dos bens que foram disponibilizados para uso, bem
como formaliza os processos de baixa dos bens móveis considerados inservíveis. Ou seja, a tecnologia avança nisso. Tenho certeza
de que dentro de pouco tempo vamos acompanhar a localização
dos veículos do transporte escolar do Espírito Santo, ao vivo, num
aplicativo de celular. Essas ações e providências tomadas em 2011
e que repercutiram positivamente naqueles anos e nos anos seguintes para o controle e saneamento dos dados, visando recuperar

Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Página 61
situações que se acumulavam há muitos anos por dificuldade de
infraestrutura e de programas de TI adequados. Dessa forma, requeiro a aprovação das contas relativas ao exercício 2011, acreditando que ressalvas e recomendações podem ser incluídas nessa
aprovação, que serão pertinentes para o aprimoramento contínuo
desse trabalho - que vem sendo feito por diversas administrações
em sequência -, no sentido de oferecer uma melhor educação neste
Estado. Obrigado, senhor presidente!” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANUEL NADER BORGES – “Senhor presidente, solicito a
juntada das notas taquigráficas e dos documentos que o depoente
queira entregar. Retiro o processo de pauta.” 02) Após a realização
de sustentação oral, o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES procedeu ao julgamento do processo TC-6747/2013, com
pedido de preferência. 03) Após a realização de sustentação oral e
apreciação de processo com pedido de preferência, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, passou a
palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER,
para retomar a ordem natural da pauta, face à ausência do senhor
conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, por motivo
de férias, informando, na ocasião, o adiamento do julgamento dos
processos constantes da pauta do decano do Plenário . 04) No julgamento do processo TC-1878/2009, que trata de Prestação de
Contas Anual da Faculdade de Ensino Superior de Linhares - FACELI, referente ao exercício de 2008, o relator, senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, proferiu seu voto pela irregularidade das contas, com aplicação de multa aos gestores, senhores
Og Garcia Negrão, Carla Adriana Comitre Gilbertoni, Ana Maria Paraíso Dalvi e Marcello Henrique Bastos Santon, pela exclusão de
responsabilidade da senhora Maria de Lourdes Franco, e pela emissão de Determinações, bem como pela instauração de Tomada de
Contas Especial. Aberta a discussão e votação, o Plenário acompanhou o relator, por maioria, restando parcialmente vencido o senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, que
entendeu restar caracterizada a sonegação de documentos a servidores deste Tribunal e ser de baixa efetividade a instauração de
Tomada de Contas Especial, subscrevendo, na íntegra, os pareceres técnico e ministerial, com imputação, inclusive, do ressarcimento proposto, concordando com o relator apenas quanto ao montante das multas a serem aplicadas, tudo conforme notas taquigráficas
a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI – “Senhor presidente, pude ver que no
processo de inspeção realizado foi identificado a necessidade de
ressarcimento em torno de um milhão e duzentos mil reais, e que o
jurisdicionado – e por isso foi sancionado na proposta do relator –
sonegou informação aos técnicos. Entendo que seria muito difícil
para o próprio órgão instalar uma tomada de contas e efetivamente
conseguir identificar os responsáveis e obter esse ressarcimento.
Estamos vendo que é do exercício de 2008. Se essa unidade administrativa conviveu inerte, todos esses anos todos, com déficit desse tamanho, sem adotar nenhuma medida administrativa, e quando
inspecionado, não oferece, ou nas palavras utilizadas pelo relator,
sonega informações, entendo que uma tomada de contas não teria
efetividade e que o Tribunal de Contas, na qualidade de controle
externo, teria muito mais efetividade de obter esse ressarcimento.
O valor de um milhão e duzentos causa certo desconforto, pelo
volume, como seria obtido esse ressarcimento. Mas isso é uma responsabilidade de quem deu causa. Não é de quem está julgando.
Então, desse modo, permaneço com a posição da área técnica, a
fim de julgar irregulares com ressarcimento de 589.449 VRTEs ao
sr. Og Garcia Negrão; de 60.740,9043 VRTEs à srª Maria de Lourdes Franco Alves; mantendo as multas aplicadas pelo conselheiro
relator.” O SR. PRESIDENETE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Consulto o conselheiro Lovatti se a divergência também alcança o item da exclusão do gestor.” O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI –
“Permaneço na íntegra com a área técnica.” O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “No tocante à exclusão do
gestor, realmente a pessoa assumiu por apenas um mês. No meu
entendimento não teria como ser responsabilizada nem pela parte
daquele mês, porque não teria como resolver. Inclusive, pelo o que
depõe nos autos, ela cessou alguns pagamentos. Então, não daria
para impor. Estamos mantendo realmente a regularidade, porque
existiu. Em outros precedentes aí, em que há uma dúvida sobre o
valor a ser ressarcido, como parte do serviço possa ser prestado, a
Faceli vai ter um prazo, de acordo com a nossa instrução normativa. E, caso não faça, nada impede que o Tribunal retome e imponha
esse ressarcimento aqui.” 05) No julgamento dos processos TC9680/2013 e TC-1835/2014, o relator, senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, esclareceu que se trata de dois Recursos
de Reconsideração interpostos contra a mesma decisão, um pelo
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interessado e outro pelo MPEC, procedendo à leitura de seu voto
referente aos dois processos. Quanto ao primeiro, o Plenário seguiu
o voto do relator, à unanimidade, e, em relação ao segundo, o senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI solicitou
vista. 06) Durante a apreciação dos processos constantes da pauta
do senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, esclareceu que não seria possível a apreciação do processo TC-5301/2016, que trata de Projeto de Enunciado de Súmula
de Jurisprudência, pois não havia o quórum exigido pelo artigo 447,
§1º, do Regimento Interno, por não estarem presentes cinco conselheiros efetivos, tendo o relator adiado a deliberação. 07) O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, com a aquiescência do Plenário, dadas as circunstâncias fáticas, que autorizam,
excepcionalmente, a mitigação do artigo 84 do Regimento Interno
da Corte, adiou o julgamento do processo TC-5715/2007, que trata
de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Aluizio Carlos
Correa. 08) O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES solicitou ao secretário-geral das sessões que apregoasse os
interessados e/ou seus representantes legais nos autos do processo
TC-7344/2013, que trata de Monitoramento relativo à Prefeitura
Municipal de Vila Velha, a fim de verificar a presença em Plenário
para o exercício da sustentação oral requerida, nos termos do artigo 327, § § 2º e 6º, do Regimento Interno deste Tribunal, o que foi
procedido. Apregoado os responsáveis e não havendo manifestação, o relator retirou o processo de pauta. 09) No julgamento do
processo TC-1013/2011, que trata de Recurso de Reconsideração
interposto pelo senhor Ademar Sebastião Rocha Lima, constante da
pauta da senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD
FREITAS, a relatora esclareceu que havia nos autos voto proferido
pelo então relator, senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO
DA SILVA. O presidente passou a palavra ao representante ministerial para manifestação de vista, e, posteriormente ao então relator,
com base no artigo 86, §2º, da Norma Interna, tendo os membros
se manifestado, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas:
O SR. PROCURADOR-GERAL LUCIANO VIEIRA – “Como este
processo já está com trânsito em julgado, com base no artigo 288,
§ 4º, do Regimento Interno, caberia ao vice-presidente analisar,
porque é uma questão incidental ao processo de execução da multa, já que ele pede, basicamente, o saneamento do processo em
razão da quitação da multa. Esse é o primeiro item. E o próximo,
que aduzo aqui, é a questão do próprio cabimento de direito de
petição. Porque o peticionante alega, traz um direito de petição,
previsto na Constituição, alegando ilegalidade e abuso de poder. O
que não é o caso, porque o Tribunal agiu dentro dos seus limites
legais e constitucionais, e o saneamento que ele pede é com base
no artigo 481, do Regimento, que traz a seguinte redação: “Nos
processos com trânsito em julgado até a publicação dessa resolução.” Que é a Resolução 261, de junho de 2013. Então, ele pleiteia
o saneamento do processo com base nesse artigo do Regimento. Só
que o trânsito em julgado é bem posterior, como eu disse, ocorreu
neste ano. Porém, como disse, tem uma questão em superado, que
é a questão da relatoria, deveria ser distribuído ao vice-presidente.
Mas, pela questão da oportunidade, já trago isso. A outra questão
seria usar o direito de petição como sucedâneo recursal. Ainda
que... se é que existe alguma ilegalidade insanável, ainda é possível que ele se utilize do pedido de revisão. Então, não cabe, neste
momento, ainda, pelo menos, se falar em direito de petição, se é
possível a ele, dentro daquelas hipóteses. Se existe, realmente,
uma ilegalidade ou um abuso de poder, certamente se enquadrará
em uma daquelas hipóteses de pedido de revisão. Então, não é
possível suprimir, neste momento, a hipótese de uma eventualidade de um pedido de revisão e nesse caso superar a questão da relatoria. É só por questão da oportunidade que trago já essas questões de mérito, que seria a questão do pagamento... pleiteia-se o
saneamento com base no 481, que é inaplicável. Não seria o caso,
não haveria a ilegalidade e nem o abuso de poder por parte do Tribunal. Se existem outras questões, de violação a texto literal de lei,
prescrição, enfim, que pode ser alegado, isso pode trazer o interessado ainda num recurso de revisão comprovando, obviamente, que
se enquadra naquelas hipóteses legalmente previstas. É o que trago.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA – “Senhor presidente, duas questões trazidas pelo representante do parquet, a questão da competência e a questão do
cabimento de direito de petição. Vou abordar de maneira invertida.
O direito de petição é um remédio constitucional previsto na Constituição Federal, artigo 5º. Exatamente cabível em qualquer momento. É livre, o cidadão é livre para peticionar os poderes em razão de: “ilegalidade ou abuso de poder”. Não estamos tratando aqui
de ilegalidade ou abuso de poder de maneira estrita. Apenas, no
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meu sentir, entendi que havia alguma possibilidade dos autos que
deveriam ser analisados. Então, entendo que o direito de petição é
cabível sim em qualquer momento. E não é sucedâneo recursal, ou
seja, não tem que preencher requisito de recurso algum, seja recurso de revisão, de reconsideração, agravo. Entendo que é cabível. Minha posição é essa, de maneira tranquila. Quanto à questão
da competência - da mesma maneira, como disse no item anterior
-, quando trato do cabimento de direito de petição, não é e está
distrito a nenhum recurso, tão pouco, à competência. Aqui foi analisado não o mérito da questão, se tem direito a saneamento ou
não. Até concordo com o procurador, que o saneamento, por disposição regimental, alteração regimental que ocorreu, isso já até
abordamos em outros autos, é de competência da vice-presidência.
Acontece que aqui não estamos tratando de saneamento do processo. Estamos tratando de maneira incidente daquela questão se estão presentes requisitos de perigo de dano ou não. Então, o eminente procurador colocou algumas questões aí que parecem ser de
mérito. Irregularidades. Então, não é essa questão. Nem, sequer,
abordei. Foi abordado que houve o pagamento da multa. Quando
do recurso intentado, já vi o pagamento das multas. E esse ressarcimento foi afastado. E havia uma alteração regimental, artigo 481,
que possibilitava o saneamento do processo. Apenas de maneira,
digamos assim, de maneira acautelatória, entendi que deveria ser
suspensa aquela parte da decisão, que condenou, que seria a publicação da lista. Somente isso. Então, não adentrei à questão meritória. Obviamente, se encaminhado os autos ao relator ou se mandada a instrução à área técnica, foi entendido que não haveria o
direito alegado, aí estamos falando de uma cautelar, de uma medida incidental, cairia e, obviamente, o mérito seria julgado. Então,
não estou abordando o mérito da questão. Acho que é possível sim.
O voto foi bem elaborado e até um “pouquinho” extenso. Citei alguns precedentes, em se tratando, inclusive, de recurso de revisão,
que foi julgado por esta Corte. E que, obviamente, não foi julgado
o mérito do recurso de revisão. Mas foram suspensos os efeitos da
decisão. Tenho apenas como paradigma. Mantenho a minha posição.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN - “Presidente, solicito vista, porque o conselheiro Marco
Antonio apresenta, como precedentes, um voto de minha relatoria,
um voto de vossa excelência. Peço a compreensão do conselheiro
Marco Antonio para, dentro de uma semana, ou duas, fazer uma
avaliação, se os contornos são semelhantes.” 10) No julgamento
do processo TC-967/2013, que trata de Tomada de Contas Especial
instaurada no âmbito da Secretaria de Estado da Educação - SEDU,
constante da pauta da senhora conselheira em substituição MÁRCIA
JACCOUD FREITAS, a relatora esclareceu que havia nos autos voto
proferido pelo então relator, senhor conselheiro substituto MARCO
ANTONIO DA SILVA, que se manifestou mantendo o seu voto pela
regularidade da tomada de contas, enquanto o senhor conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN também manteve o
seu voto pela irregularidade das contas, sem condenação. O senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, esclareceu ao Plenário os votos existentes no processo, a saber, o voto
do relator, pela regularidade das contas; o voto do senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, pela irregularidade
das contas com condenação a ressarcimento de valores; e o voto
do senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
pela irregularidade das contas, mas sem condenação a ressarcimento. Em vista de questionamento sobre a ocorrência ou não de
prescrição do feito, o senhor procurador-geral do MPEC LUCIANO
VIEIRA solicitou vista dos autos, tudo conforme notas taquigráficas
a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA – “Excelência, a questão aqui é o item 1.1 omissão no dever de Prestação de Contas do Recurso de Convênio
49, firmado com o Município de Vila Pavão. A divergência parcial
com o conselheiro que pediu vista, na verdade, estou afastando
toda a irregularidade porque a irregularidade é pela não prestação
de contas. E verifiquei que houve a prestação de contas. Fiz constar, claramente, do voto, que tomou ciência da citação em
25/09/2004, prestando contas regularmente sobre o referido convênio, que jamais fora notificado pela SEDU sobre pendência de sua
gestão referente aos transportes escolares, tendo tomado conhecimento que tratava a aprovação de referidas parcelas somente por
meio desses autos. Consignei que não havia omissão o dever de
prestar contas. (leitura) Estou divergindo, mantendo o voto, em
divergência com o conselheiro Chamoun, pelo afastamento da irregularidade porque as contas foram prestadas. Não houve indicação
de desvio ou aplicação irregular de recurso, julgando regular a tomada de contas de responsabilidade dos senhores Haroldo Corrêa
Rocha e Klinger Marcos Barbosa Alves, da senhora Sandra Sarmento Aragão Pelissari e do senhor Ivan Lauer, respectivamente secre-
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tário, subsecretário de estado da educação e prefeito municipal de
Vila Pavão, desanexando os autos e encaminhando à Secretaria de
Estado da Educação, SEDU. A divergência é basicamente contra o
apenamento do prefeito, não é isso, conselheiro?” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Exatamente.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – “... está a divergência parcial, vou manter o voto
também.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Peço só para ler dois parágrafos. (leitura)
Apenas essa divergência. Acho que são irregularidades formais,
mas que merecem a... que redundariam no julgamento pela irregularidade das contas e a multa básica.” O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – “Senhor presidente, pela ordem! (leitura) Então, a colocação que o eminente conselheiro traz, na verdade, acaba por esbarrar no fenômeno da prescrição. Até então não indicado, mas por questão de celeridade processual, já estou colocando.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Gostaria de esclarecer à Corte que o processo contem três votos. Um voto do relator,
pela regularidade; um voto-vista do conselheiro Carlos Ranna, pela
irregularidade com ressarcimento, e um voto-vista do conselheiro
Chamoun, pela irregularidade sem o ressarcimento. Há divergência.” O SR. PROCURADOR-GERAL LUCIANO VIEIRA – “Conselheiro Marco Antonio, vossa excelência está aduzindo neste momento a questão da prescrição?” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – “Não. Estou indicando porque não houve essa... Fiz essa análise, inclusive, porque não houve
essa indicação, até porque havia imputação de ressarcimento. Ninguém fez esse tipo de abordagem. Mas, em meu entendimento, não
havendo o dever de ressarcir por conta da questão “de que foram
prestadas as contas”, aí o conselheiro Chamoun entende que deve
haver imputação das irregularidades formais. Entendo que não,
porque já estão superadas, digamos assim.” O SR. PROCURADOR-GERAL LUCIANO VIEIRA – “Caso seja...se for tratada a
questão da prescrição, eu deveria, pelo menos, pedir vista para o
MP se manifestar por escrito, que é o que a lei determina.” O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – “É
importante, inclusive, vossa excelência se manifestar para checar,
de fato, a prescrição.” O SR. PROCURADOR-GERAL LUCIANO
VIEIRA – “Não tem nenhum problema já em fazer em sede de
vista, devolvo em duas sessões. Não precisa nem retirar de pauta.
Então, solicito vista do processo.” 11) No julgamento do processo
TC-11412/2015, que trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Tenorio Gomes da Silva, constante da pauta da senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, a
relatora esclareceu que existia nos autos voto proferido pelo então
relator, senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA.
O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN,
que havia solicitado vista dos autos, esclareceu que proferiu voto
em conjunto com os processos TC-11813/2015 e TC-11814/2015,
que tratam de Recursos de Reconsideração interpostos pelo senhor
Djacir Gregório Caversan e Maurício Colatto em face do mesmo
acórdão, tendo acompanhado o então relator em relação ao segundo e divergido parcialmente em relação ao primeiro e ao terceiro,
momento em que a relatora adiou o julgamento dos processos em
que se configurou divergência. 12) Na discussão do processo TC7063/2014, que trata de Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Guarapari, de relatoria do senhor conselheiro em
substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, que havia solicitado vista dos autos, registrou que acompanhava o voto divergente do senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, pela
rejeição das contas, divergindo do então relator, senhor conselheiro
afastado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL, que havia votado
pela aprovação com ressalvas das contas. Aberta a discussão, a
senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS
solicitou vista dos autos. 13) O senhor conselheiro em substituição
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, com a aquiescência do Plenário, dadas
as circunstâncias fáticas, que autorizam, excepcionalmente, a mitigação do artigo 84 do Regimento Interno da Corte, adiou o julgamento do processo TC-7113/2016. 14) Durante a apreciação do
processo TC-10036/2016, que trata de representação em face da
Secretaria Municipal de Administração de Vitória, de relatoria do
senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, o
representante do Parquet de contas registrou a anuência do órgão
ministerial com o voto do relator, pelo arquivamento do processo.
– LEITURA DE ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO UNÂNIMES – O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER procedeu à leitura do Acórdão TC-542/2017, proferido nos autos do processo TC7293/2002, em atendimento ao artigo 73, inciso VII, do Regimento
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Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos setenta e oito processos constantes
da pauta, fls. 31 a 42, parte integrante da presente ata. Nada mais
havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou encerrada a sessão às dezessete
horas e quarenta minutos, convocando, antes, os excelentíssimos
senhores conselheiros e senhor procurador para a próxima sessão
ordinária do Plenário, a ser realizada no dia vinte e cinco de julho
de dois mil e dezessete, às quatorze horas. E, para constar, eu,
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões,
lavrei a presente ata que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros, conselheiro substituto e senhor procurador.
- CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 01435/2006-2
Unidade gestora: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2005
Apensos: 00632/2006-2, 01589/2006-1, 02279/2005-3,
03734/2005-1, 04301/2008-2
Interessado: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Responsável: ALEXANDRE MARCELO COUTINHO SANTOS
[Flávia Motta, José Carlos Stein Jr, Luciano Damasceno da Costa],
CESAR ROBERTO COLNAGHI [Jorge Elias Zucoloto Junior, José
Carlos Stein Jr, Lais Lemos Bragatto, Stela Mara Cardoso Reis],
CLAUDIO HUMBERTO VEREZA LODI [Darcy Henrique Pellissari], PAULO ROBERTO FOLETTO [Darcy Henrique Pellissari], REGINALDO DE ALMEIDA [Jabes Miguel Moraes Júnior], ROBSON
DE SOUZA VAILLANT
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02018/2008-6
Unidade gestora: Polícia Militar do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2007
Apensos: 05134/2008-3
Interessado: POLICIA MILITAR ES
Responsável: ANTONIO CARLOS BARBOSA COUTINHO [CELSO LUIZ MACHADO JUNIOR]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 05582/2010-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Interessado: PREFEITURA COLATINA
Responsável: LEONARDO DEPTULSKI [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], MARIA AUXILIADORA TOREZANI DE OLIVEIRA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 08541/2010-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 00926/2011-1
Representante: PLAY CITY EVENTOS EIRELI - EPP
Responsável: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], CRISTIANE
RESENDE FAGUNDES PARIS [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO
JOSINO CORDEIRO], CRISTIANO TESSINARI MODESTO [LUISA
PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], H. V. OLIVEIRA
PRODUCOES E EVENTOS - ME [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA, LUIZ RICARDO AMBROSIO
FILGUEIRAS], JOSE CARLOS MOYSES TURBAY [Carlos Roberto
Gouvêa Dercy, Roberta Sartório Turbay], L. M. RAMOS - ME,
LEANDRO MORENO RAMOS, MARCELO GOMES PIMENTEL
[PEDRO JOSINO CORDEIRO], MARCO AURELIO COELHO [LUISA
PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], OLDAIR DA SILVA FERREIRA [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], ROBSON RODEIOS LTDA - EPP, VAGNER ANTONIO DE
SOUZA [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Deliberações: Adiado
Processo: 02975/2013-5
Unidade gestora: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
Apensos: 02001/2013-7, 02063/2013-8, 03684/2012-1,
06422/2012-9
Interessado: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Responsável: FLORA REGINA HERNANDES GONCALVES,
GLAUBER DA SILVA COELHO, JONSTON ANTONIO CALDEIRA
DE SOUZA JUNIOR, KERSBYENNE MARQUES MAGNAGO IZOTON, MARCIA REGINA QUEIROZ, PAULO MARCOS LEMOS,
ROBERTO CARLOS TELES BRAGA, RODRIGO FLAVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN, THEODORICO DE ASSIS FERRACO, WALDEIR DA SILVA SANTOS, WANDERLANIO ALVES LORETE
Deliberações: Adiado
Processo: 03093/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Interessado: PREFEITURA LINHARES
Responsável: GUERINO LUIZ ZANON [ALEX DE FREITAS ROSETTI, AMÁLIA BRAGATTO NASCIMENTO VIEIRA, ANNA PAULSEN,
BÁRBARA DALLA BERNARDINA LACOURT, CARLOS EDUARDO
AMARAL DE SOUZA, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS, DEBORAH DA SILVA FARIA BORGES BARBOSA, FLAVIO CHEIM JORGE,
GUSTAVO LYRIO JULIÃO, LENNON GUIDOLINI FERNANDES DA
COSTA, LUANA ASSUNÇÃO DE ARAÚJO ALBUQUERK, LUCAS SCARAMUSSA, MARCELO ABELHA RODRIGUES, MARCELO RODRIGUES
NOGUEIRA, MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES, MYRNA FERNANDES CARNEIRO, NÁDIA LORENZONI, RENATO SANTANA ALVES,
VICTOR DE ALMEIDA DOMINGUES]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03237/2013-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
Apensos: 05814/2013-1
Interessado: CAMARA GUARAPARI
Responsável: CARLOS AILTON REIS SABADINI, CARLOS
EURICO PEREIRA DOS SANTOS, CLAUDIA COSTA CALENTI
SUELA, CLAUDICEIA DE SOUZA FRANCISCO, FUNDACAO
EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI [Gilberto Simões
Passos, WILLIANS FERNANDES SOUSA], GUILHERME FLAMINIO
DA MAIA TARGUETA, INSTITUTO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO INTERSETORIAL IADI, JORNAL HORA AGHA LTDA
- ME, JOSE RAIMUNDO DANTAS, KELEN POMPERMAYER CAPISTRANO, LILIA MARIA CARVALHO DOS SANTOS, MANOEL
ALVES FERREIRA - ME, MARCO ANTONIO NADER BORGES,
MARCO ANTONIO PEREIRA MARTINS, NOVA FASE SERVICOS EM COMUNICACOES LTDA, PAULO VINICIUS MOREIRA
RAPOSO DE AGUIAR, PUBLICA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LTDA - ME, RITA DE CASSIA BUBACK, RUTH
RAMALHETE FERREIRA, SOTER FERNANDES LYRA, THIAGO
PIMENTA MOREIRA [João Alexandre de Vasconcellos], WR COMUNICACAO LTDA - ME
Deliberações: Adiado
Processo: 04009/2013-7
Unidade gestora: Companhia Espírito Santense de Saneamento
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
Apensos: 06580/2012-4, 07386/2013-6
Interessado: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
CESAN
Responsável: ANSELMO TOZI [SANDRA SILY], ANTONINA
SILY VARGAS ZARDO [SANDRA SILY], CARLOS EDUARDO
FERNANDES SALEME [SANDRA SILY], CARLOS FERNANDO
MARTINELLI [SANDRA SILY], MARCIA CHRISTINA DE BRITO
[SANDRA SILY], MP PUBLICIDADE LTDA - EPP [WANDS SALVADOR PESSIN], NEIVALDO BRAGATO [SANDRA SILY], SANDRA
SILY
Deliberações: Adiado
Processo: 04449/2013-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 04445/2013-4, 04446/2013-9, 04576/2010-8,
05051/2004-1
Recorrente: CARLOS OLIVEIRA GALVEAS [Arnaldo Brasil
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Fraga, Gustavo Miguez Costa, JOANA BARROS VALENTE, Ricardo
Barros Brum ], MARIA BERNADETE AGUIRRE VON RANDOW
[Arnaldo Brasil Fraga, Gustavo Miguez Costa, JOANA BARROS VALENTE, Ricardo Barros Brum ]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01750/2014-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: PREFEITURA JAGUARE
Responsável: ALCY MARINHO DE BACKER, ASSOCIACAO
DESPORTIVA BOTAFOGO DE JAGUARE, CARLOS ESTEVAN
FIOROT MALACARNE, PEDRO JADIR BONNA, ROGERIO FEITANI, SERGIO PINTO CORREA [Millayni Gama Camata]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 07862/2014-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: TRIBUNAL CONTAS ESPIRITO SANTO
Responsável: AGLIMAR VELOSO NETO, ANTONIO CARLOS
NASCIMENTO VALENTE, EVILASIO DE ANGELO, MANOEL
LOPES CANCADO JUNIOR, MARCOS ANTONIO RODRIGUES,
NEUCIMAR FERREIRA FRAGA [SANTOS FERREIRA DE SOUZA],
SAULO RODRIGUES MEIRELLES
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 05925/2015-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00542/2008-1, 01982/2008-7, 03361/2006-6,
03950/2008-1
Interessado: MAX FREITAS MAURO FILHO [ALTAMIRO THADEU F.
SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA, LUIZ RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS], NELSON ALVES DE AGUIAR
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 13584/2015-2
Classificação: Prejulgado
Suscitante: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 13592/2015-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataizes
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO ES
Responsável: JANDER NUNES VIDAL, ROBERTINO BATISTA
DA SILVA
Deliberações: Adiado
Processo: 01988/2016-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03474/2009-1
Recorrente: WANZETE KRUGER [OCTAVIO LUIZ GUIMARÃES]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 04590/2016-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2015
Responsável: ABEL SANT ANNA JUNIOR, CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS, EDISON VALENTIM FASSARELLA,
GEORGE MACEDO VIEIRA, JOANA D ARCK CAETANO, JORGE
HAILTON MUNDINHO FERREIRA, LIGA INDEPENDENTE DAS
AGREMIACOES CARNAVALESCAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, MARCIA ALVES FARDIM NOVAES
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 06064/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
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Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00416/2013-1, 03056/2013-1
Recorrente: WILSON BERGER COSTA [BENÍCIO HELMER, MAURO ESTEVAM, PETRONIO ZAMBROTTI FRANÇA RODRIGUES]
Deliberações: Adiado
Processo: 06603/2016-4
Classificação: Prejulgado
Suscitante: Conselheiro Efetivo (Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun)
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 09668/2016-4
Classificação: Prejulgado
Suscitante: Conselheiro Efetivo (Sérgio Manoel Nader Borges)
Deliberações: Adiado
Processo: 10505/2016-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: ACTA ENGENHARIA LTDA, EDSON HAJE SILVA
Responsável: HAROLDO CORREA ROCHA, LARISSE BRUNORO GRECCO
Deliberações: Adiado
Processo: 01073/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 01553/2014-4, 01559/2014-1, 03893/2015-9
Recorrente: MIGUEL LOURENCO DA COSTA [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA]
Deliberações: Adiado
Processo: 01347/2017-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Responsável: JULIO CESAR FERRARE CECOTTI
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01408/2017-1
Unidade gestora: Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo, Departamento de Estradas
de Rodagem do Espírito Santo, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Classificação: Agravo
Recorrente: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A. [RODRIGO LOUREIRO MARTINS]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01438/2017-1
Unidade gestora: Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo, Departamento de Estradas
de Rodagem do Espírito Santo, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Classificação: Agravo
Recorrente: CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA
[Alison Kaiser Guerini de Araújo, SOLANGE FARIA MADEIRA PIANTAVIGNA], DUDAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. - ME [Alison
Kaiser Guerini de Araújo, SOLANGE FARIA MADEIRA PIANTAVIGNA]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02056/2017-1
Unidade gestora: Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo, Departamento de Estradas
de Rodagem do Espírito Santo, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Classificação: Agravo
Recorrente: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA
LTDA [ALBERTO NEMER NETO, ANDRE OURIVIO FERNANDES,
BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA, CAROLINA SARMENTO
SPALENZA, DA LUZ , RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS,
DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI, FELIPE ITALA RIZK, FERNANDO GOMES DOS SANTOS, ISABELA DE ARAUJO SAAR, LUISA PEREIRA
VIANA, PEDRO COTA PASSOS, RAFAEL RAMOS FRIGGI, VINICIUS
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DINIZ SANTANA], URBESA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA [ALBERTO NEMER NETO, ANDRE OURIVIO FERNANDES, BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA, CAROLINA SARMENTO
SPALENZA, DA LUZ , RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS,
DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI, FELIPE ITALA RIZK, FERNANDO GOMES DOS SANTOS, ISABELA DE ARAUJO SAAR, LUISA PEREIRA
VIANA, PEDRO COTA PASSOS, RAFAEL RAMOS FRIGGI, VINICIUS
DINIZ SANTANA]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02471/2017-6
Unidade gestora: Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo
Classificação: Agravo
Recorrente: Ministério Público de Contas
Deliberações: Adiado
Total: 26 processos
- CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 01878/2009-6
Unidade gestora: Faculdade de Ensino Superior de Linhares
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2008
Apensos: 03948/2011-3
Responsável: ANA MARIA PARAISO DALVI, ANTONIO MARCOS AMARAL, CARLA ADRIANA COMITRE GIBERTONI [CARLA ADRIANA COMITRE GIBERTONI FREGONA], KELLY CRISTINA
BARBOSA DOS SANTOS, MARCELLO HENRIQUES BASTOS
SANSON, MARIA DE LOURDES FRANCO ALVES, OG GARCIA
NEGRAO [Bernardita E.A. Garcia Negrão]
Deliberações: Acórdão. 1) Afastar responsabilidade de Maria de
Lourdes Franco Alves. 2) Irregular. Multa R$ 5000 p/ Og Garcia
Negrão e multa individual R$ 3000 p/ Ana Maria Paraíso Dalvi,
Carla Adriana Comitre Gilbertoni, Marcelo Henrique Bastos Sanson. 3) Determinações 4) Instaurar Tomada de Contas Especial. 5)
Arquivar. Por maioria, nos termos do voto do relator, parcialmente
vencido Conselheiro em substituição João Luiz, que acompanhou
área técnica e MPEC e as multas sugeridas pelo relator.
Processo: 04279/2012-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO
Responsável: ALBINA CONSERVACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA, EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES [ALOÍZIO FARIA
DE SOUZA FILHO, BRUNO RICHA MENEGATTI, DIOGO PAIVA FARIA, LUCAS CAMPOS DE SOUZA, MARLILSON M. SUEIRO DE CARVALHO, RODRIGO CAMPANA TRISTÃO, RUBENS CAMPANA TRISTÃO, WILER COELHO DIAS], TACIANA PASOLINI MAGALHAES
[ANDREI COSTA CYPRIANO, ISAAC PAVEZI PUTON, JEDSON MARCHESI MAIOLI]
Deliberações: Adiado
Processo: 09680/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 01835/2014-4, 05928/2009-8
Interessado: ELIESER RABELLO
Recorrente: Ministério Público de Contas
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Rejeitar preliminar. Provimento
parcial. Manter multa e ressarcimento. Por maioria, parcialmente
vencido Conselheiro em substituição João Luiz, que acolheu a preliminar, acompanhando integralmente a área técnica.
Processo: 01835/2014-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 05928/2009-8, 09680/2013-1
Recorrente: ELIESER RABELLO
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. João Luiz Cotta Lovatti.
Processo: 03899/2015-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
Apensos: 00580/2014-1, 00582/2014-9
Responsável: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD [PEDRO JOSINO CORDEIRO]
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Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo: 08397/2016-1
Unidade gestora: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo, Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, Governo do
Estado do Espírito Santo, Ministério Público do Estado do Espírito
Santo, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Levantamento
Responsável: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, ELDA MARCIA
MORAES SPEDO, LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA, PAULO CESAR HARTUNG GOMES, SERGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO, THEODORICO DE ASSIS FERRACO
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 03261/2017-9
Unidade gestora: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
Responsável: ELDA MARCIA MORAES SPEDO
Deliberações: Decisão. Alerta.
Total: 7 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 05759/2012-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Interessado: PREFEITURA SAO MATEUS
Responsável: AGNELO SANTA FE AQUINO NETO, AMADEU
BOROTO, AMAURI PINTO MARINHO, CONRADO BARBOSA
ZORZANELLI, GETALVARO GOMES DA SILVA, GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA, LUIGIA UBIZZONI BORDONI, MAURO JORGE
PERUCHI, RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO,
SARA MENDONCA SANTOS COSTA, TATIANA APARECIDA
OTONI, VIVALDO GONCALVES LOPES NETO
Deliberações: Sobrestado
Processo: 05301/2016-5
Classificação: Ato Normativo - Projeto de Enunciado de Súmula
Jurisprudência
Interessado: Conselheiro Efetivo (Sérgio Aboudib Ferreira Pinto)
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01526/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica
Classificação: Agravo
Recorrente: GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA
LTDA [ERIK JANSON VIEIRA COELHO]
Deliberações: Acórdão. Considerar prejudicada a análise do feito
por perda superveniente de objeto. Extinção sem resolução de
mérito. Arquivar. Após o trânsito em julgado, apensar ao processo
principal.
Processo: 01556/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: LUCIANO DE PAIVA ALVES
Deliberações: Acórdão. Arquivar.
Processo: 03457/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2º bimestre de 2017
Responsável: THIAGO PECANHA LOPES
Deliberações: Acórdão. Arquivar.
Processo: 03528/2017-4
Unidade gestora: Superintendência Estadual de Comunicação Social
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 02786/2015-4
Recorrente: Ministério Público de Contas
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento. Considerar parcialmente procedente a denúncia.
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Processo: 03813/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinação. Arquivar.
Total: 7 processos
- CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 05715/2007-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02963/2006-1
Recorrente: ALUIZIO CARLOS CORREA [ANDERSON SANT´ANA PEDRA, BRUNA FONTANA ZANONI, TALYTTA DAHER RANGEL
FORATTINI PEDRA]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02343/2009-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: SEDU
Responsável: JEOVAH COELHO DE OLIVEIRA, WILSON ELIZEU COELHO
Deliberações: Acórdão. Extinção sem resolução de mérito. Arquivar.
Processo: 01939/2012-9
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
Apensos: 03583/2012-2, 03622/2012-9
Interessado: SEDU
Responsável: ALDAIR ANTONIO RHEIN, ANA EREMITA BRAVIM RIBEIRO, JOSE RAIMUNDO PONTES BARREIRA, KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES, LISDALIA LANGSDORFF
SANTANA, PRISCILA CIBIEN BARATELLA, REGINA HELENA
SCHAFFELN XIMENES, ROBERTO LOPES BRANDAO, SANDRA
SARMENTO ARAGAO, SUELY DE SOUZA SERAFIM TEIXEIRA,
VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 03070/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Responsável: JAVAN DE OLIVEIRA SILVA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 04243/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 06747/2013-5, 07241/2011-1, 08251/2014-1
Recorrente: ALBERTO JORGE DE MATOS, MUNICIPIO DE
VILA VELHA
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Manter acórdão. Arquivar.
Processo: 06747/2013-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 04243/2013-1, 07241/2011-1, 08251/2014-1
Recorrente: PELICANO CONSTRUCOES S.A. [ALEX DE FREITAS
ROSETTI, BÁRBARA DALLA BERNARDINA LACOURT, CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA, CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES
ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS,
FLAVIO CHEIM JORGE, LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE,
MARCELO ABELHA RODRIGUES, MATHEUS BRUNI BAPTISTA, MILENA MAGNOL CASAGRANDE, RAFAEL BEBBER CHAMON, TATIANE
MENDES RIBEIRO]
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Manter acórdão. Arquivar.
Processo: 07344/2013-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Apensos: 02797/2011-1
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Responsável: ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI,
RODNEY ROCHA MIRANDA, ROGERIO AUGUSTO MENDES DE
MATTOS
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Pregão realizado. Retirado de pauta
Processo: 10375/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03345/2014-8
Interessado: JOSE ALCURE DE OLIVEIRA
Recorrente: Ministério Público de Contas
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 01076/2017-6
Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Responsável: CARLOS LUIZ TESCH XAVIER, EDUARDO LUIZ
SANTOS LEHUBACH, FABIANO MARILY, FABRICIA FORZA
PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA, JAQUELINE MOFFATI OZORIO
DA SILVA, JOANNA D ARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER,
MAGALY GUIMARAES LUCAS, SHEILA DA SILVA AGUIAR
Deliberações: Decisão. Citação, 30 dias, nos termos do voto do
relator; Recomendações ao responsável pelo FES; Oitiva do responsável pelo FES e demais responsáveis; Deixar de expedir determinações no momento.
Processo: 01272/2017-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Jerônimo Monteiro
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03305/2014-3
Recorrente: JOSE GUILHERME JUNGER DELOGO
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Total: 10 processos
- CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Processo: 03513/2007-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Classificação: Pedido de Reexame
Recorrente: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01013/2011-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vitória
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00244/2006-4, 00440/2004-5, 01455/2004-3,
01587/2004-6, 12630/2015-7
Interessado: ADEMAR SEBASTIAO ROCHA LIMA [BÁRBARA DALLA
BERNARDINA LACOURT, FLAVIO CHEIM JORGE, MARCELO ABELHA
RODRIGUES, MYRNA FERNANDES CARNEIRO]
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 06036/2012-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Responsável: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS [LUIZA
PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], LUCIO BERILLI
MENDES [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO],
URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA [Raphael Barroso de
Avelois], VAGNER ANTONIO DE SOUZA [PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Deliberações: Sobrestado
Processo: 00967/2013-7
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: SEDU
Responsável: HAROLDO CORREA ROCHA, IVAN LAUER,
KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo: 02254/2014-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibitirama
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Classificação: Consulta
Consulente: JOSE TAVARES DE MOURA
Deliberações: Sobrestado
Processo: 02654/2014-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Cariacica
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Responsável: SHIRLENE PIRES MESQUITA DE ALMEIDA
Deliberações: Adiado
Processo: 03883/2015-5
Unidade gestora: Faculdade de Ensino Superior de Linhares
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: FACELI
Responsável: SANDRA MARA MENDES DA SILVA BASSANI
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Ressalva. Quitação. Determinação. Arquivar.
Processo: 11412/2015-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02233/2010-8, 11813/2015-7, 11814/2015-1
Interessado: TENORIO GOMES DA SILVA
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo: 11813/2015-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Marilândia
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02233/2010-8, 11412/2015-1, 11814/2015-1
Interessado: DJACIR GREGORIO CAVERSAN
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento parcial. Regular c/
Ressalva. Quitação. Determinação. Arquivar. Por maioria, vencido
o conselheiro João Luiz, que acompanhou a área técnica e o MPEC.
Processo: 11814/2015-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Marilândia
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02233/2010-8, 11412/2015-1, 11813/2015-7
Interessado: MAURICIO COLATTO
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo: 00363/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Consulta
Consulente: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Parecer em Consulta. Conhecer. Responder nos termos da Instrução Técnica.
Processo: 01687/2016-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Alegre
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03082/2012-4, 03206/2012-9, 06035/2012-5
Recorrente: DJALMA DA SILVA SANTOS [João Felipe Calmon
Nogueira da Gama, MARIA CHARPINEL SANTOS]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 04854/2016-9
Unidade gestora: Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 04161/2004-6
Interessado: EDUARDO ANTONIO MANNATO GIMENES
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Processo: 06856/2016-1
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto São Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: LUIZ CARLOS SOSSAI
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.
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Processo: 03690/2017-6
Unidade gestora: Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
[DALLA BERNARDINA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, DALLA BERNARDINA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, EDUARDO DALLA BERNARDINA, EDUARDO DALLA BERNARDINA, Itiel José Ribeiro, Itiel
José Ribeiro, LUCCA CASCELLI SODRE]
Responsável: ENIO BERGOLI DA COSTA, MARIA SUZEL TEDOLDI MENEGHELI
Deliberações: Decisão. Ratificação da Decisão Monocrática que
concedeu a medida cautelar. Notificação 10 dias para cumprimento, publicação e manifestação. Indeferir pedido de desistência do
representante.
Total: 15 processos
- CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 05132/2007-6
Unidade gestora: Vice Governadoria do Estado do Espírito Santo
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 01488/2006-4, 03647/2006-4, 05133/2007-1
Recorrente: NORMA TONELI TEDESCO [FLAVIO CHEIM JORGE]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Processo: 02101/2012-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
Apensos: 05781/2012-2
Interessado: CAMARA ITAPEMIRIM
Responsável: ADIEL DOS SANTOS PEREIRA, ALEXSANDRO
DA CONCEICAO SACRAMENTO, ARILSON DE ANDRADE DA
SILVA, EDVALDO DE ANDRADE PECANHA, EXECUTA CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA - ME [GIOVANNI SANGLARD
HERMISDORFF], FERNANDO ANTONIO MOREIRA PINHEIRO,
GALANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS [ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE], GELSON PEREIRA DA SILVA, MARIA DA
PENHA SILVA BRASIL, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA,
ROBERTO LIMA COIMBRA, VANDERLEI LOUZADA BIANCHI
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03483/2013-8
Unidade gestora: Banco do Estado do Espírito Santo S/A
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
Apensos: 04985/2013-2
Interessado: BANESTES SA
Responsável: ADENILSON GOMES DA SILVA, ANDERSON
FERRARI JUNIOR, ANSELMO CUSTODIO LAMAS LOPES, ANSELMO MAGESKI, BRUNO CURTY VIVAS, BRUNO PESSANHA
NEGRIS, CLAUDIA VALLI CARDOSO MACHADO, DOUGLAS
FRANCISCO COSMO, GIVALDO BARCELOS JUNIOR, JOSE
ANTONIO BOF BUFFON, LUIZ ALFREDO PRETTI, MARA
CRISTINA FALLER PEREIRA MATTOS, MARIA AUGUSTA
CARLETE, MARIA CONCEICAO SANTOS ALMEIDA, MARIA
GORETH GASPARINI SELVATICI, MARILZA CANDIDO RIBEIRO, MONICA CAMPOS TORRES, PAULO EMANUEL FONSECA
DOMINGUES TAVARES, PEDRO PAULO BRAGA BOLZANI,
RANIERI FERES DOELLINGER, RENATTA DE CARVALHO FIGUEIREDO RANGEL, SANDRA MARA SIMOES ARAUJO, WLADIMIR KOEHLER BEHNING
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 04448/2013-8
Unidade gestora: Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02527/2008-9, 04904/2008-2
Recorrente: DERCELINO MONGIN [EDER JACOBOSKI VIEGAS],
GETULIO DARCY CURTY PIRES [EDER JACOBOSKI VIEGAS,
FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO], LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA [EDER JACOBOSKI VIEGAS]
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
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Processo: 08463/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: TRIBUNAL CONTAS ESPIRITO SANTO
Responsável: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA [MARGARETT DE OLIVEIRA KUSTER], ELISON CACIO CAMPOSTRINI
[ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA], JOSE GERALDO GUIDONI [IGOR WANDY VOLZ]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 03355/2014-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Interessado: IPAS SERRA
Responsável: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA,
SAINT CLAIR LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR
Deliberações: Decisão. Incluir no Plano Anual de Fiscalização (Inspeção)
Processo: 07063/2014-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Anual - Prefeito
Apensos: 02040/2013-7
Responsável: ORLY GOMES DA SILVA
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Márcia Jaccoud Freitas.
Processo: 01999/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 02011/2016-5, 02096/2016-7
Representante: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Responsável: SILVANIO JOSE DE SOUZA MAGNO FILHO,
TIAGO MULLER VALCHER
Terceiro interessado: MUNICIPIO DE VITORIA [ALESSANDRA COSTA FERREIRA NUNES, RUBEM FRANCISCO DE JESUS]
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Indeferir ingresso de terceiro interessado.
Improcedência. Revogação da decisão TC-959/2016. Perda do objeto. Arquivar.
Processo: 03385/2016-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cariacica
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 07141/2013-3
Interessado: ADILSON AVELINA DOS SANTOS [JOÃO VICTOR DE
FREITAS ESPINDULA], MARCOS BRUNO BASTOS [JOÃO BATISTA
BARBOZA]
Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.
Processo: 07113/2016-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cariacica
Classificação: Agravo
Recorrente: ADILSON AVELINA DOS SANTOS [JOÃO VICTOR
DE FREITAS ESPINDULA]
Adiamento: 7ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 10036/2016-2
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Administração de Vitória
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO [Amilton Poubel do Carmo, Claudia Gomes da Mota Nimer,
Claudia Valli Cardoso Machado , Cleidiane Neves Vieira , Danuza
Dutra Neitzel, Devacir Dalfior, Elseana Maria Valim de Paula , Fernanda Alves de Mattos, Flavio Teixeira Rasseli, Gislaine de Oliveira
Paris Gomes, Iara Ribeiro Pereira , Jose Aloisio Pereira Sobreira,
Juliana Costa Souza de Almeida , Larissa Soares Gomes da Silva
, Mara Cristina Faller Pereira Mattos, Marcela Gasparini de Miranda Vidigal , Márcio Amorim Campos Bomfim , Neuza Schulthais
Andrade, Omar de Albuquerque Machado Junior, Patricia Ragazzi
, Paula Santos Oliveira Loyola , Renato Boninsenha de Carvalho,
Renatta de Carvalho Figueiredo Rangel , Sergio Bernardo Cordeiro
, Valmir Capeleto Guarnier, Vitor Gonçalves Machado ]
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Responsável: SILVANIO JOSE DE SOUZA MAGNO FILHO,
TIAGO MULLER VALCHER
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Arquivar.
Processo: 02324/2017-9
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Administração de Vitória
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA [LEONEL ABRAO,
REGINALDO MAURICIO ROCHA]
Responsável: RODOLFO SOUZA PUPPIM, SILVANIO JOSE DE
SOUZA MAGNO FILHO
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Extinção sem resolução de mérito. Arquivar.
Total: 12 processos
- AUDITOR MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 00217/2008-3
Unidade gestora: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo
Classificação: Tomada de Contas Especial
Apensos: 02192/2004-8, 04546/2002-6
Interessado: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Deliberações: Adiado
Total: 1 processo
Total geral: 78 processos
SESSÃO: 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO –
25/7/2017
Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sala das sessões “FRANCISCO LACERDA
DE AGUIAR”, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO, declarou aberta a 24ª Sessão Plenária Ordinária
deste Tribunal do corrente exercício. Integrando o Plenário estiveram presentes os senhores conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, SÉRGIO MANOEL NADER BORGES,
e a senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, ocupando a relatoria do conselheiro afastado VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA. Presentes, ainda, o senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, e o Ministério Público Especial de
Contas - MPEC, na pessoa do senhor procurador-geral LUCIANO
VIEIRA, e EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO, secretário-geral
das sessões ad hoc. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, nos termos dos artigos 72, inciso II e
parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, submeteu ao Plenário, para discussão e votação, a ata da 23ª
Sessão Plenária Ordinária de dois mil e dezessete, antecipadamente encaminhada pelo secretário-geral das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros, auditores e procuradores; sendo
aprovada à unanimidade. – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA E
SORTEIO DE PROCESSOS – O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, considerando a tramitação neste
Tribunal do processo TC-5220/2017, que trata de Representação
em face da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte e do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Domingos do Norte,
com distintos relatores com competência originária, a saber, senhor
conselheiro JOSÉ ANTONIO PIMENTEL e relatoria em vacância de
auditor - Grupo A-4, respectivamente, nos termos da Portaria Normativa TC nº 97/2015; e considerando que este Plenário, em situações análogas, ante a ausência de norma regimental específica
para o caso, tem se manifestado pela escolha de um único relator
para prosseguir no feito, com base no princípio do juiz natural, otimizando a tramitação dos autos e evitando decisões conflitantes;
solicitou ao secretário-geral das sessões ad hoc que procedesse à
distribuição do referido processo, por sorteio, entre as relatorias
mencionadas. Procedido ao sorteio, coube a relatoria do processo
TC-5220/2017 ao senhor conselheiro afastado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL, cuja relatoria está sendo ocupada pelo senhor
conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI. – COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO PLENÁRIO – O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, fez uma breve leitura do
Relatório de Monitoramento do Estoque de Processos, ressaltando
que o Tribunal atingiu 33% da meta prevista para o ano, faltando
ainda 504 processos do grupo de processos prioritários a serem
apreciados. – DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS COM PEDIDO DE VISTA
- O senhor procurador-geral LUCIANO VIEIRA solicitou a reabertura
do prazo de vista referente ao processo TC-967/2013, de relatoria
da senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREI-
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TAS; e o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN solicitou a reabertura do prazo de vista referente ao processo TC-3483/2013, de relatoria do senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, ambos por não ter o processo
chegado ao gabinete em tempo hábil. – OCORRÊNCIAS – 01) Após
a fase de comunicações e registros do Plenário, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, inverteu a ordem da pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando a
palavra ao senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, que procedeu à leitura do relatório do processo TC4009/2013, que trata de Prestação de Contas Anual da CESAN, referente ao exercício de 2012, concedendo, a palavra, sucessivamente, à senhora Mariana Fernandes Beliqui, advogada dos senhores Neivaldo Bragatto e Marcia Christina de Brito, e ao senhor Wands Salvador Pessin, represantante da sociedade empresária MP
Publicidade Ltda-EPP, que proferiram sustentação oral. Devolvida a
palavra ao relator, sua excelência adiou o julgamento do feito, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráficas e de eventuais
documentos trazidos pelos interessados e o posterior encaminhamento dos autos ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: A SR.ª MARIANA FERNANDES BELIQUI
– “Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Sérgio Aboudib;
excelentíssimo senhor relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna;
ilustre membro do Ministério Público; senhor secretário-geral; demais conselheiros e todos os presentes, boa tarde! Venho aqui representar o senhor Neivaldo Bragato e a senhora Marcia Christina
de Brito, no presente Processo TC-4009/2013-7, que trata da Auditoria Ordinária do jurisdicionado CESAN, exercício de 2012. Consta
em apenso uma fiscalização in loco e uma representação no Ministério Público do Trabalho. Após a apresentação da defesa administrativa, a auditoria, por meio da Instrução Técnica Conclusiva TC5224/2015, acolheu a maioria dos argumentos trazidos pelos supostos responsáveis, principalmente aqueles de ordem documental, formal e contábil. Recomendaram, ainda, os auditores, o reconhecimento da coisa julgada administrativa em relação à contratação dos serviços de advocacia, realizado pela CESAN. Ocorre que o
ilustre membro do Ministério Público, em uma manifestação do dia
24/10/2016, novamente trouxe à tona essa matéria já tratada por
este Tribunal de Contas. Ademais, remanescem supostos indícios
de irregularidade em relação ao evento realizado no Teatro Carlos
Gomes, no dia 22/03/2012, no bojo do Contrato 171/2009. É um
contrato firmado entre a CESAN e a MP Publicidade. Seguindo a
ordem da Instrução Técnica Conclusiva, primeiro vou tratar da regularidade da contratação do serviço de advocacia, realizado pela
CESAN. Como é de conhecimento dos senhores conselheiros, a CESAN, regularmente, licita serviço de advocacia, seja consultivo ou
contencioso, inclusive, no âmbito dos juizados especiais. E, justamente essa prática, essa matéria, já foi tratada neste Tribunal de
Contas do Estado. Cito como exemplo os Acórdãos 20 e 21/2014,
ambos favoráveis à contratação de serviços de advocacia nos moldes praticados pela empresa. Foram trazidas recomendações, todas seguidas, e continuam sendo seguidas, pela CESAN. E, em
2016, novamente a matéria foi apreciada no Tribunal, por meio do
elucidativo Acórdão 1252/2016, também de relatoria do conselheiro Sebastião Carlos Ranna, onde se tratou da possibilidade de terceirização de mão de obra nas empresas públicas e sociedades de
economia mista. Ademais, ao revés do alegado pelo ilustre representante do Ministério Público, a CESAN não contrata advogados
para realizarem e desempenharem as mesmas atividades que são
desenvolvidas por seus advogados concursados efetivos. Perante a
Justiça do Trabalho, inclusive, as decisões mais recentes são enfáticas, são categóricas, em reconhecer essa distinção entre os trabalhos desenvolvidos entre os contratados e os concursados. Ademais, senhores conselheiros, é preciso ter em mente que a CESAN
atua em, pelo menos, 52 dos 78 municípios do Estado do Espírito
Santo. Possui mais de 800 mil clientes ativos; o que, inevitavelmente, se reflete na esfera judicial. Não é difícil imaginar a enorme
demanda, seja em juizados especiais, justiça comum. A CESAN
precisa de representação. Ou, ainda, nas complexas questões jurídicas trazidas durante a execução dos seus contratos administrativos, ou em relações consumeristas, ou o evidente conflito de interesses na esfera trabalhista por conta de ações que são demandadas por seus próprios empregados, em face da companhia. Sem
mencionar a vantajosidade financeira dessa contratação. Os números já foram apresentados anteriormente pelos senhores Conselheiros - constam dos memoriais entregas. E também deve ser falado
que os serviços de advocacia contratados visam justamente abarcar as hipóteses discriminadas naqueles acórdãos, que fiz referência, Acórdãos de 2014 e de 2016, não se tratando de simples desempenho de atividades rotineiras. Além disso, acho que é de suma
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importância trazer para esta discussão – se os senhores entenderem necessário, as inovações legislativas mais recentes em relação
à terceirização. Cito como exemplo a Lei 13.429/2017, que regulamenta o trabalho temporário; e liberaliza a terceirização em todas
as atividades em empresas brasileiras, inclusive, prevê em seu art.
19-C, a possibilidade de ser aplicada em contratos já vigentes desde que haja anuência das partes. E, também, a recente, editada e
publicada Lei 13.467/2017, foi publicada este mês, ainda, sobre a
reforma trabalhista, também prevê regras sobre o trabalho terceirizado. Estabelece o seguinte: “Art. 4º-A – Considera-se prestação
de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da
execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade
principal, a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços
que possua capacidade econômica compatível com a sua execução”. Desse modo, e por todo o exposto neste item, requeiro, preliminarmente, que seja reconhecida a coisa julgada administrativa
em relação a essa matéria. Ou, se for o caso, que novamente se
manifeste este Tribunal de Contas a respeito da regularidade das
contratações de serviços de advocacia realizados pela CESAN - pelos argumentos que aqui trago e pelas inovações legislativas mencionadas. Dando prosseguimento, agora vou inverter os itens citados na Instrução Técnica Conclusiva, tratando da suposta irregularidade do item 3.3, sobre realização de evento, por meio do Contrato 171/2009, firmado pela CESAN com a MP Publicidade. Primeiro,
acho importante frisar o caráter excepcional, institucional e complementar, que o lançamento do CD “Coral das Águas” possuiu.
Senhores auditores, o contrato 171/2009, foi firmado com a empresa MP Publicidade, por meio do Edital de Concorrência 001/2009,
da SECOM. E tem como objeto o desenvolvimento de ações de planejamento, conceituação, concepção, criação, produção, publicação, do lançamento do CD comemorativo do “Coral das Águas”.
Abrangendo, dessa forma, a realização do evento do dia 22/03/2012,
no Teatro Carlos Gomes. De todo modo, que deve ser fixado, de
início, que o edital e o contrato são datados de 2009. Portanto, são
anteriores à edição da Lei 12.232/2010. Nesse sentido, temos que
a Constituição Federal e a Lei de Introdução às Normas de Direito
Brasileiro estabelecem, como regra, a irretroatividade das normas
a casos pretéritos, objetivando resguardar o ato jurídico perfeito, o
direito adquirido e a coisa julgada. Nesse mesmo sentido, o Ministério Público da União já se manifestou pela inconstitucionalidade
do artigo 20, da Lei 12.232; o que foi acolhido no Acórdão
3.349/2015, do Tribunal de Contas da União, que asseverou que “a
declaração do STF, ainda que incidental, afetou a validade da aplicação da norma, o que independe do caso concreto e se caracteriza
como documento novo, relevante para o desfecho do processo e
com efetivo potencial de alterar a decisão recorrida (...). portanto,
ante a inconstitucionalidade do art. 29 da Lei 12.232/2010, impõe-se que o TCU revise os acórdãos que temos se fundamentado nesse normativo”. De fato, o STF, quando do julgamento da Ação 470,
do Mensalão, manifestou contrário à possibilidade de aplicar a Lei
12.232/2010 para, a posteriori, prejudicar o direito adquirido e o
ato jurídico perfeito. Assim, latente que no presente caso não se
deve aplicar os regramentos dispostos na Lei 12.232/2010 ao contrato firmado pela CESAN - Contrato 171/2009. De toda forma,
caso não seja reconhecida a inconstitucionalidade ora mencionada,
deve ser considerado que a própria Lei 12.232/2010 prevê que sua
aplicação em contrato já em curso se dará de forma subsidiária. De
toda forma, caso se entenda pela aplicação ampla e restrita e imediata da Lei 12.232/2010 em contrato firmado anteriormente, sua
publicação, é preciso ter fixada a real extensão, que é a vedação do
artigo 2º, § 2º, da referida lei possui. Nesse ponto é inevitável fazer
uma distinção conceitual do que seria um evento e do que seria
uma festa. Festa é solenidade comemorativa destinada a pessoas
com fins de entretenimento – casamentos, aniversários, confraternizações em geral. Já o evento é um acontecimento planejado ou
não que visa promoção de ideias, de nomes, de marcas, de produtos. E visa atingir objetivos muito além do puro lazer. O evento
institucional, mais precisamente, seria o instrumento promocional
utilizado na comunicação dirigida, com finalidade de criar um conceito e de estabelecer uma imagem das organizações de marcas ou
de ideias. Nesse sentido, tem-se que a Lei 12.232/2010 é clara ao
vedar realização de eventos festivos. E como na lei não existem
palavras inúteis, o que se pode concluir, o que se veda, é a realização de festas por meio de agências de publicidade. Por outro lado,
a realização de atividades complementares ao serviço de publicidade é permitida. É o caso do lançamento do CD comemorativo do
“Coral das Águas”, da CESAN, ocorrido no dia 22/03/2012, data
próxima aos 45 anos da companhia, àquela época, e ao “Dia Mundial da Água”. Um bom exemplo disso é que esse evento cumpriu
também com todos os requisitos da Lei 12.232/2010, “que os ser-
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viços de publicidade sejam integradamente; que o contrato conjugue o estudo, o planejamento, a concepção, toda a fase interna,
bem como a intermediação, supervisão e execução da fase externa
e a distribuição de publicidade as meios de divulgação; e que tenham por finalidade promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza ou difundir ideias ou, ainda, informar o público em
geral”. Ora, após todo o planejamento e trabalho interno para o
desenvolvimento do CD comemorativo da CESAN, a fase externa de
seu lançamento, coroada no evento do dia 22/03/2012, também
deveria estar abarcada no Contrato 171/2009, pela completa pertinência temática entre essas ações. E mais, a MP Publicidade fez a
devida pesquisa de mercado, por meio de juntada de 03 orçamentos no respectivo processo administrativo. Assim, a válida subcontratação do serviço não causou nenhum prejuízo ao erário. Justamente por isso, senhores conselheiros, requeiro o afastamento da
irregularidade sugerida pelos auditores nesse tocante, registrando
ainda que o atual contrato de publicidade da CESAN, Contrato
100/2016, firmado com a Fire Marketing, está totalmente adaptado
à Lei 12.232/2010, de acordo com o edital elaborado pela SECOM.
Por fim, tratando especificamente do momento de congraçamento,
ocorrido posteriormente a esse evento institucional, é o item 3.2 da
ITC, este teve a sua regularidade reconhecida pelos próprios auditores - o que não poderia ser diferente. Isso porque o modesto coquetel, realizado no restaurante Papaguth, em Vitória, reuniu um
pouco mais de duzentas pessoas, no valor aproximado de 13 mil
reais, o que, para os próprios auditores, representou um valor irrisório, se considerado os resultados da CESAN no exercício de 2012
- algo aproximado em 76 milhões de reais. Ademais, a singela recepção teve o propósito de integrar e valorizar os empregados da
CESAN, proporcionando saudável socialização entre os convidados,
marcando o lançamento do CD do “Coral das Águas”, os 45 anos da
CESAN e o “Dia Mundial da Água”. Sobre a pertinência dessas despesas, a própria auditoria citou julgados dessa matéria do Tribunal
de Contas do Estado. Cito como exemplo o Acórdão 141/2015, um
processo da Assembleia Legislativa; Acórdão 36/2010, que é um
processo da CETURB, de 2007, os quais consideraram regulares
despesas realizadas com a finalidade de congraçamento entre os
empregados, desde que realizada com comedimento dos gastos,
como foi o caso em exposição. Logo, senhores conselheiros, não há
que se falar em irregularidade nas ações praticadas pelos ora defendentes; devendo, assim, suas contas serem julgadas regulares.
E, consequentemente, devendo ser determinado o arquivamento
dessa auditoria ordinária da CESAN, referente ao exercício de 2012.
É o que se espera. Muito obrigada!” O SR. WANDS SALVADOR
PESSIN – “Boa tarde a todos! Boa tarde senhor presidente, senhor
procurador, senhores conselheiros, senhora conselheira, servidores, prezados advogados e advogadas. Quero louvar, primeiro, a
sustentação oral da nobre colega que me precedeu. E, não sem
constrangimento, dizer que praticamente ela esgotou todo o tema
que referente à agência MP Publicidade, pela a qual eu falo. No entanto, gostaria de reforçar alguns pontos, em espírito colaborativo
é muito breve. De fato, a nova lei de licitações e contratos, em
matéria de publicidade - dentro de um contexto histórico de maior
regulação desse tipo de serviço público, um serviço público fundamental e indispensável para as instituições públicas, que é o serviço
de publicidade - trata com bastante distinção. E aqui devemos, certamente, imprimir uma interpretação restritiva de que as agências
estão proibidas ou vedadas de intermediarem eventos festivos. No
caso concreto - portanto, não se trata de qualquer evento – há uma
distinção interna, no relatório de auditoria, como bem destacou a
colega, no sentido de que foi realizado sim o evento festivo, porém,
sem intermediação da agência MP Publicidade Ltda. Que, por sua
vez, concebeu a ideia do evento, criou o evento e propagou o evento. Além de ter operacionalizado o evento, por consequência lógica.
Porque quem cria, deve executar, evidentemente. Desse modo, não
se tratou de um evento propriamente festivo. Isso se considerar como disse a nobre colega - a aplicação da nova regra a contratos
anteriores. Subsidiariamente, o que, sob o nosso entendimento,
destaca a hermenêutica restritiva que nesse caso concreto deve ser
aplicada por este Tribunal. Estamos falando de uma lei de 2010, ou
seja, uma lei ainda recente, à época, que estava em processo de
construção hermenêutica. Estamos, então, diante de um julgamento que deve considerar também esse contexto. São essas breves
considerações que gostaria de levantar aderindo, integralmente, à
sustentação oral apresentada por nossa nobre colega anteriormente. Muito obrigado!” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente, solicito a juntada das
notas taquigráficas dos dois defendentes. Mantenho o processo em
pauta, encaminhando-o em meu gabinete.” 02) Em seguida, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO proce-
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deu à leitura do relatório do processo TC-11052/2014, que trata de
Representação em face da Prefeitura Municipal de Marataízes, concedendo a palavra, sucessivamente, ao senhor Ricardo Pessanha,
representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Espírito Santo, Comissão de Defesa dos Direitos e Prerrogativas do
Advogado, e, especificamente, nos autos em questão, dos advogados Tiago Bonato Carvalhido e Rodrigo Athayde Mairink; e ao senhor Thiago Lopes Pierote, advogado do senhor Robertino Batista
da Silva, que proferiram sustentação oral. Devolvida a palavra ao
relator, sua excelência adiou o julgamento do feito, solicitando a
juntada aos autos das notas taquigráficas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento dos
autos ao seu gabinete. Sua excelência proferiu o seu voto em relação à matéria preliminar, acompanhando a área técnica pela exclusão do polo passivo do feito do procurador municipal, senhor Tiago
Bonato Carvalhido, tudo conforme notas taquigráficas a seguir
transcritas: O SR. RICARDO PESSANHA – “Uma boa tarde a todos! Cumprimento o senhor presidente, conselheiro Sérgio Aboudib; o conselheiro relator Carlos Ranna; demais conselheiros; procurador do Ministério Público Especial de Contas; serventuários,
colegas advogados e partes presentes. Falo em nome da Ordem
dos Advogados do Brasil, Seccional do Espírito Santo, representando a Comissão de Defesa dos Direitos e Prerrogativas do Advogado,
e em especial, nos autos em questão, dos advogados Tiago Bonato
Carvalhido e Rodrigo Athayde Mairink. Tenho a pretensão de ser
breve, e vou focar minha fala em apenas dois pontos essenciais, a
meu ver, para a análise de vossas excelências, sobre a responsabilidade do advogado público parecerista e a atuação do Tribunal de
Contas. O primeiro ponto é sobre o artigo 5º, inciso XVII, da Lei
Orgânica do TCE, e do artigo 5º, inciso XII, do Regimento Interno
do TCE, e, por outro lado, a posição que área técnica do Tribunal
tem adotado sobre eles. Primeiro para incluir no rol de responsáveis, nas ITIs, os advogados pareceristas, e depois, nas ITCs, para
defender sua permanência, responsabilização e punição. Cabe aqui
transcrever um trecho que é usado reiteradamente pela área técnica, em suas manifestações, para justificar a permanência e responsabilização de advogados nos processos desta Corte: ‘O artigo 5º,
parágrafo único, da LC 621/2012 não alberga a irresponsabilidade
do Parecerista jurídico como quer argumentar o defendente, ele
apenas explicita que não será objeto de análise o parecer jurídico
como ato administrativo isolado. Vejamos: Artigo 5º - A jurisdição
do Tribunal abrange: XVII - os responsáveis pela elaboração dos
editais de licitação e dos convites, os participantes das comissões
julgadoras dos atos licitatórios, os pregoeiros, bem como os responsáveis e ratificadores dos atos de dispensa ou inexigibilidade.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso XVII deste artigo os atos e manifestações dos advogados públicos submetidos à
Lei Federal nº 8.906, de 04.7.1994, em face da disposição contida
no § 3º do seu artigo 2º’. Continua a citação: ‘O artigo acima citado, não isenta o advogado público que venha a se enquadrar em
uma das hipóteses definidas pelo Supremo Tribunal Federal como
de responsabilidade perante irregularidades perpetradas na Administração Pública. O que não cabe ao Tribunal de Contas é avaliar e
propor irregularidade pela mera emissão de parecer jurídico, porém
se tal parecer contribuir para a prática de um ilícito, então cabe
responsabilização do parecerista. Com base em tudo que foi exposto, verificamos que resta claro que o procurador tem legitimidade
passiva para integrar processo de controle externo no Tribunal de
Contas, pois, independentemente da natureza do parecer proferido,
sempre existirá a possibilidade de responsabilização do procurador
nos casos de erro grave, omissão ou dolo, conforme reverberado na
jurisprudência do STF’. Então, vejamos excelências, que a área técnica pugna por uma interpretação extensiva dos citados dispositivos, quando, na verdade, essa prática, essa interpretação é expressamente vedada. Cabe aqui reforçar que a tese da área técnica de
que a vedação do artigo se dá apenas quanto à impossibilidade de
se analisar os pareceres isoladamente, como atos administrativos,
não pode prosperar. Primeira falha dessa teoria é de que o parecer
jurídico, isoladamente, não é um ato administrativo. Segundo o
Professor Hely Lopes Meirelles, ‘o ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha, por fim imediato, adquirir, resguardar,
transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos seus administrados ou a si própria’. Assim, o parecer é
apenas uma mera peça auxiliar do gestor para a prática de um ato
administrativo propriamente dito. Logo, o argumento interpretativo
da área técnica é equivocado porque quer reduzir a força normativa
do dispositivo, a zero. Vejamos, a vedação dos dispositivos se dá,
primeiro, pela inteligência primária de sua própria redação, que
trata de regra de abrangência de jurisdição do Tribunal de Contas.
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O caput do artigo 5ª determina exatamente isso: ‘a jurisdição do
Tribunal de Contas abrange’. Ou seja, é regra de própria competência de atuação do Tribunal de Contas. Ao dispor expressamente que
as manifestações dos advogados pareceristas nos processos de licitação estão fora da jurisdição do Tribunal de Contas, a regra garante a autonomia do profissional do direito e lhe concede liberdade
técnica e profissional para atuar. Em sendo norma que exclui, que
excetua a abrangência de atuação do TCE, ressalvados os casos de
dolo, fraude ou má-fé, os pareceres dos advogados públicos são
invioláveis, não alcançados, como atos administrativos, pelo poder
fiscalizatório do Tribunal de Contas. Em segundo lugar, em sendo
uma norma de natureza restritiva, de exclusão de competência do
Tribunal, sequer pode ser interpretada - como faz a área técnica de forma a diminuir ou contradizer seu texto, como vem fazendo a
área técnica, querendo emprestar uma interpretação extensiva que
desvirtua sua intenção e desfaz seu sentido. Concluindo este primeiro ponto, a redação dos dispositivos mencionados é clara, não
admite ilações. E deve ser privilegiada pelo entendimento de vossas
excelências, sob pena de violação direta da legalidade, consubstanciada na Lei Orgânica e no Regimento Interno desta Corte. O segundo ponto que gostaria de trazer é o que chamo de culpabilização
da hermenêutica. O entendimento da área técnica, além de ser
contra legem por subverter completamente as disposições da Lei
Orgânica do Tribunal, acaba por ferir a independência técnica e
funcional do advogado parecerista, criando a figura odiosa, que é a
culpabilização da hermenêutica. Muito parecido com o que foi discutido amplamente na mídia, como o chamado crime de hermenêutica, que ficou tão em voga na atualidade com a tentativa de se
aprovar a famigerada Lei do Abuso de Autoridade. Naquela ocasião,
magistrados, membros do Ministério Público, Delegados de Polícia e
outras autoridades se viram diante de uma grande ameaça à sua
liberdade funcional, pois correriam o risco de ser processadas por
abuso de autoridade, caso seu entendimento sobre um caso concreto viesse a ser revisto ou criticado por autoridade superior. Por
fim, ao menos na redação do projeto, venceu o bom senso e foi
retirado dispositivo que criava essa figura, por ser realmente absurda, criando obstáculo à liberdade de atuação daquele profissional
que trabalha de acordo com sua convicção técnica, ainda que sujeita a revisão, ou a falhas. Aqui no TCE, no entanto, acontece o mesmo, o procurador ou advogado público, ao emitir parecer - que é
uma peça essencial e meramente opinativa -, trabalha de acordo
com seu conhecimento e convicções técnicas, que podem, eventualmente, ser diferentes dos entendimentos da área técnica, do MP
e até de vossas excelências, conselheiros. No entanto, tal diferença
de entendimentos jamais pode ser punida com a responsabilização
e reprovação de contas. Haja vista ser da essência da profissão de
advogado e de sua função no Poder Público, a liberdade de atuação
e de entendimento. Do contrário, seria obrigar os profissionais a
praticar a futurologia para adivinhar o exato posicionamento técnico dos membros da área técnica, depois dos membros do parquet,
e, ainda, dos conselheiros julgadores, como única forma de ficar
imune às sanções do TCE. Portanto, para concluir, peço aos senhores conselheiros que se atentem para estas questões e excluam a
responsabilidade atribuída aos advogados pareceristas. Muito obrigado!” O SR. THIAGO LOPES PIEROTE – “Em primeiro lugar,
gostaria de desejar uma boa tarde a todos! Cumprimento este
egrégio Tribunal de Contas, na pessoa do conselheiro relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo, cumprimento que estendo aos
demais conselheiros e aos servidores deste sodalício. Cumprimento
também o nobre órgão do Ministério Público de Contas, na pessoa
de seu representante aqui presente. Por fim, de mesma maneira
especial, cumprimento os meus colegas da digna classe dos advogados e os demais ouvintes. Trata-se de julgamento de representação formulada em face do senhor Robertino Batista da Silva, entre
outros, que, à época, ocupava o cargo de prefeito municipal de
Marataízes, relatando supostas irregularidades relacionadas à contratação de artistas e bandas para as festividades de verão e carnaval do ano de 2014. Segundo o narrado na representação, as contratações realizadas para tal fim teriam se dado em desrespeito a
uma série de normas legais, constituindo os atos ilegalidades passíveis de punição por este Tribunal de Contas Estadual. Com base
em toda a documentação existente nos autos, e considerando ainda
as justificativas apresentadas, a Instrução Técnica Conclusiva, posiciona-se pela manutenção de irregularidades de responsabilidade
do vossas excelências Robertino Batista da Silva, a saber: a ausência de formalização de instrumento contratual, no que diz respeito
à Inexigibilidade nº 021/2014 e dispensa irregular de procedimento
licitatório nas Inexigibilidades 18/2014, 19/2014, 27/2017, 16/2014
e 08/2014. Quanto a isso, em que pesem os argumentos lançados
na Instrução Técnica Conclusiva, não há que se falar em irregulari-

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 26 de setembro de 2017
dade praticada pelo vossas excelências Robertino Batista da Silva,
apta a ensejar a aplicação de penalidade por este Tribunal de Contas, conforme vamos demonstrar. Inicialmente, a defesa queria
sustentar a ilegitimidade passiva do prefeito municipal perante as
irregularidades aventadas. Antes mesmo de adentrar ao mérito, há
que se ressaltar que as decisões, aqui questionadas, de contratação
direta de artistas e dispensa de formalização contratual se fundamentaram em razões apresentadas por profissionais habilitados na
área técnica respectiva, além de parecer jurídico, que não apresentou reparos à modalidade de contratação pretendida. De fato, da
análise de todo o demonstrado nos autos, emerge sem sombra de
dúvidas, o fato de que, em momento algum, a verificação acerca da
legalidade dos procedimentos relativos à licitação e contratos públicos poderia ser pessoalmente supervisionada pelo prefeito municipal - que delega aos profissionais habilitados nas áreas técnicas
afetas, bem como na área jurídica, e competentes para tanto, o
embasamento sobre tais questões. No caso em tela, a contratação
por inexigibilidade de artistas para as festividades de verão e carnaval, nos termos em que realizadas, não ocorreram sem maiores
justificativas. Ao contrário, conforme comprovam as cópias existentes nos autos, o processo administrativo respectivo contou com todos os requisitos legais pertinentes, tendo sido regularmente submetidos aos técnicos municipais competentes. Nesse sentido, convém aqui chamar atenção, conselheiro relator, para o fato de que o
vossas excelências Robertino não possui formação técnica jurídica,
sendo-lhe inexigível o entendimento de questões peculiares a esse
campo do saber que, no mais das vezes, são mesmo desconhecidas
dos leigos. Nesse contexto, ainda que se considerasse a obrigação
do prefeito municipal em se responsabilizar - averiguando a legalidade de procedimento em que não tomou parte, em momento algum, o que somente se considera para efeito de debate -, mesmo
assim, não seria razoável exigir do alcaide o conhecimento técnico
necessário a dirimir as questões de legalidade referentes a questiúnculas formais acerca do procedimento de dispensa, bem como da
possibilidade, ou não, de formalização contratual, questões tormentosas até mesmo para os expertos na área. Em questões desse
feitio, por óbvio, o que se espera do gestor não é a atuação pessoal no sentido de indicar a interpretação jurídica mais correta - já
que não consta entre os requisitos do cargo de prefeito municipal a
habilitação técnica, como advogado. Mas, tão somente, a observância do procedimento legal aplicável, submetendo o caso ao crivo do
órgão jurídico municipal. Foi exatamente o que foi feito no caso em
testilha. Sendo certo que o titular da Procuradoria Geral do Município - profissional legalmente habilitado para indicar a melhor interpretação das normas no caso concreto - emitiu parecer favorável à
realização da contratação, conforme pretendido. Tendo, ainda, a
secretaria responsável pelo procedimento, declarado expressamente a suficiência dos documentos acostados. Nesse sentido, torna-se
deveras rigoroso atribuir ao prefeito municipal qualquer possível
irregularidade eventualmente havida nos procedimentos de contratação, sem a sua participação direta. E, ainda, num processo em
que as decisões foram tomadas de acordo com recomendações
emanadas pelos técnicos responsáveis. E, mormente, quando as
irregularidades apontadas tratam, tão somente, de questões de
exagerado formalismo. Assim, verifica-se que, inexistindo envolvimento efetivo do prefeito municipal nas supostas irregularidades,
em que a municipalidade limitou-se a seguir orientação dos órgãos
técnicos responsáveis, não há que se falar em sua responsabilização. No que diz respeito às irregularidades apontadas em si, ausência da formalização de um contrato e suposta irregularidade da
dispensa de procedimento licitatório, vamos analisar cada uma delas. Nesse ponto, cumpre ressaltar, inicialmente que as irregularidades e responsabilizações recomendadas pela área técnica primam por um exacerbado formalismo, privilegiando um vazio apego
à literalidade das regras acima da necessária razoabilidade e proporcionalidade, que deve nortear a atuação dos órgãos de controle.
Conforme facilmente se nota das manifestações técnicas exaradas
nestes autos - apesar de claramente reconhecer a inexistência de
qualquer indício de superfaturamento de preços ou algo que denote
a má-fé dos gestores -, os auditores deste Tribunal posicionaram-se pela imputação de condenações por força de meros formalismos. De fato, em sua manifestação inicial, a própria área técnica
reconhece a existência de variados entendimentos e jurisprudência
não consolidada acerca dos temas abordados. Entretanto, não hesita em recomendar a condenação daqueles que optam por posicionamentos que, embora fundamentados, não coincidem com aquele
ao qual se filia. Tal recomendação - tendo em vista principalmente
as gravosas consequências políticas e restritivas de direito oriundas
de uma condenação deste Tribunal de Contas - não se revela a mais
razoável decisão em casos como o presente. Isso porque, inexistin-
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do sequer indícios de má-fé ou condutas desonestas, não se afiguraria razoável a condenação que se baseasse, tão somente, em
preciosismo legal, ignorando os princípios legais que temperam a
aplicação da lei, a fim de evitar a atuação desproporcional dos órgãos de fiscalização. Nesse sentido, convém demonstrar a improcedência das supostas irregularidades apontadas, demonstrando a
inexistência das mesmas, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. No que diz respeito à ausência de formalização
contratual. Nesse tópico, alega a área técnica, a existência de irregularidade em relação à contratação, no valor de R$ 84.000,00, em
que não houve formalização de contrato. Firmada no entendimento
de que somente a contratação limitada ao valor de 80 mil reais, ou
que tratasse somente de compra de produtos poderia prescindir da
formalização contratual. Ocorre que o entendimento externado pela
área técnica não coincide com a melhor interpretação da legislação
pertinente, tendo em vista a literalidade do dispositivo legal que
trata sobre o tema, o artigo 62 da Lei Geral de Licitações. Isso porque, conforme demonstrado na defesa acostada aos autos, a simplicidade de algumas contratações, em casos como o que aqui se
analisa, autoriza a substituição do contrato por instrumento equivalente. No presente caso a dispensa do instrumento de contrato não
implica em qualquer prejuízo, pois a realização do show exaure a
obrigação imposta ao contratado. Evidente, portanto, dada a singeleza da contratação, que o escopo da norma legal que dispensa a
formalização recobre de legalidade esse procedimento. Logo, no
presente caso, o valor não é condição relevante na presente análise
mediante os argumentos apontados. E, ainda que assim não fosse,
há que se admitir que o valor da contratação encontra-se bastante
próximo ao enunciado como limite para que houvesse a dispensa da
formalização do contrato. Lembrando, nesse ponto, que sustenta a
área técnica que se fosse a contratação de valor até 80 mil reais,
caberia a dispensa de contrato. No entanto, em sendo o valor superior em apenas 4 mil reais, já se configuraria a ilegalidade, justificando a condenação dos responsáveis. Nesse contexto, dada a ausência de prejuízo e a aproximação do valor tomado pela lei - como
parâmetro de simplicidade que autorizaria a dispensa de instrumento contratual - a razoabilidade que se impõe ao caso induz ao
reconhecimento da legalidade da contratação sem a formalização
do instrumento contratual. No que diz respeito às irregularidades
em relação às inexigibilidades, firmados os contratos com artistas e
bandas por inexigibilidade de licitação, cumpre tratar da suposta
irregularidade ventilada acerca das contratações realizadas por inexigibilidade de licitação com base no disposto no inciso III do artigo
25 da Lei 8.666/1993. De acordo com a manifestação técnica, as
inexigibilidades tombadas sob os números 18/2014, 19/2014,
27/2017, 16/2014 e 08/2014, teriam sido eivadas de ilegalidade,
em razão da ausência de contrato de exclusividade entre o artista e
a parte contratada pelo município. Quanto a isso, já foi ressaltada
nas justificativas e até mesmo reconhecido na Manifestação Técnica
Inicial deste Tribunal que o tema não é uma questão pacífica nem
mesmo na jurisprudência sobre o tema. Sendo aceitável a mudança
de detentores da exclusividade, sem que isso fira o disposto na Lei
n°8.666/93. Não é nem mesmo ponto pacífico o tipo de documento
que garante a exclusividade mencionada no dispositivo legal, nem
tampouco a extensão dessa exclusividade, ou como deveria ser
corretamente externada. Dessa forma, diante da nebulosidade da
jurisprudência sobre o tema, o gestor público adotou, no caso em
tela, a única conduta aceitável, confiando a análise técnica ao pessoal qualificado e chancelando somente as contratações devidamente escoimadas de quaisquer vícios. Ademais, toda documentação apresentada à administração foi no sentido de que os contratados eram mesmo representantes exclusivos dos artistas. Pois a
municipalidade agiu de forma cautelosa, exigindo documentos que
comprovassem a exclusividade da artista em relação à empresa
contratada, o que foi comprovado nos autos. Não competia à municipalidade infirmar os documentos apresentados. Por fim, é importante ressaltar que os shows e atrações foram devidamente realizados, e se prestaram ao interesse público ao qual foram direcionados, gerando emprego e renda na indústria municipal do turismo,
não havendo qualquer indício de desvio na utilização dos recursos
ou ainda direcionamento das contratações. De fato, se não houve a
realização de licitações para a escolha dos artistas, tal discricionariedade, porém, está amplamente albergada pela legislação, dada a
impossibilidade de se estabelecer competição para a contração de
manifestações artísticas únicas. Assim, ante a análise de toda a
documentação presente nos autos, resta claro que, de fato, o procedimento aqui questionado se deu em consonância com a legislação pertinente. De forma que não se justifica qualquer condenação
a ser imposta ao senhor Robertino Batista da Silva, dada a realidade dos fatos que demonstra o cumprimento irrepreensível dos co-
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mandos legais, de acordo com a interpretação fundamentada dos
técnicos municipais. Diante de tudo o que foi exposto, não pairam
dúvidas de que não houve qualquer irregularidade apta a ensejar a
aplicação de penalidade pretendida em desfavor do senhor Robertino Batista da Silva. É o que se requer. Agradeço pela atenção!” O
SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
- “Senhor presidente, vamos adiantar a análise de mérito de um
dos responsáveis; e, dos demais, solicito a juntada das notas taquigráficas e que o processo retorne ao meu gabinete, permanecendo
em pauta. Gostaria de adiantar que estou acompanhando a área
técnica com relação à situação do senhor Thiago Bonato Carvalhido, procurador do município. O que diz a área técnica em sua análise com relação à atuação do procurador, em todos os itens? Em
relação ao senhor Thiago Bonato Carvalhido a área técnica sugere
sua exclusão do polo passivo, uma vez que se manifestou claramente indicando a necessidade de reparar a irregularidade, o que
afastou qualquer responsabilidade sua. Em outro item a área técnica fala: ‘O procurador municipal relatou expressamente o vício que
deu ensejo a presente irregularidade’. Mais uma vez: ‘O senhor
Thiago Bonato Carvalhido sugere a sua exclusão do polo passivo,
uma vez que se manifestou claramente indicando a necessidade de
observar a exclusividade exigida em lei’. E, também, no último item
analisado pela área técnica, sugere a sua exclusão do polo passivo,
uma vez que se manifestou claramente indicando a necessidade de
se assegurar exclusividade na representação do .. constituído pela
banda. Então, em relação ao senhor Thiago, já estou antecipando
que acompanho o entendimento da área técnica pela exclusão do
polo passivo. Considerar regulares os seus atos, nesse caso aqui.
Com relação aos demais, tendo em vista as duas sustentações
orais, solicito as notas taquigráficas e que o processo retorno ao
meu gabinete.” 03) Em seguida, o senhor conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, procedeu à leitura do relatório do
processo TC-5925/2015, que trata de Recurso de Reconsideração
interposto pelo MPEC, concedendo, em seguida, a palavra ao advogado do senhor Max Freitas Mauro Filho, senhor Altamiro Thadeu
Frontino Sobreiro, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou o processo de pauta, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráficas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento
dos autos ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráficas a
seguir transcritas: O SR. ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO – “Senhor presidente, senhor relator, demais conselheiros, representante do Ministério Público, serventuários, pessoas
que acompanham a presente sessão, meu boa tarde a todos! Inicialmente, resumirei a presente sustentação oral, já que estou solicitando a juntada de um memorial que rebate todos os argumentos suscitados pela área técnica. E a presente sustentação oral tenta sintetizar os argumentos suscitados pela defesa no sentido de
que seja mantido o Acórdão 1004/2014, que julgou aprovados dos
atos de gestão praticados pelo senhor Max Freitas Mauro Filho. Estou aqui realizando a sustentação oral, exclusivamente, para o senhor Max Freitas Mauro Filho, que está na condição de recorrido. Os
argumentos do Ministério Público, acompanhado pelo entendimento
da área técnica e do Ministério Público de Contas apontam dois indicativos que foram suscitados com suas razões recursais. O primeiro indicativo seria o pagamento de despesas para subvencionar
culto religioso. E o segundo argumento é a veiculação de publicidade com característica de promoção pessoal. No que diz respeito ao
primeiro apontamento suscitado na peça recursal, pagamento de
despesas para subvencionar culto religioso, remonta o item 1.1 da
ITC. Ocorre que o item 1.1 da ITC o senhor Max Freitas Mauro Filho
foi excluído em razão do reconhecimento da sua ilegitimidade em
razão da desconcentração administrativa. O Ministério Público não
combateu esse argumento. Assim, entendemos que resta transitado em julgado essa matéria. Ou seja, o argumento da ilegitimidade
em razão da desconcentração administrativa, não foi combatido. É
um tema que resta pacificado no âmbito deste Tribunal de Contas.
Razão pela qual não foi interposto nenhum recurso nesse sentido.
Razão pela qual no que diz respeito ao senhor Max Freitas Mauro
Filho, não há muito o que se discutir nesse item recursal já que não
foi devidamente combatido. A peça recursal se limita a trazer argumentos de mérito. Ou seja, no caso do senhor Max Freitas Mauro
Filho não há que se adentrar ao mérito em razão do reconhecimento da sua ilegitimidade. Razão pela qual não teceremos maiores
comentários sobre esse apontamento da peça recursal. O segundo
indicativo suscitado não traz nenhum elemento novo que àquele já
debatido neste Plenário. Porque esse processo originariamente esteve sob relatoria do Dr. Rodrigo Chamoun, sido acompanhado de
forma integral pelo Plenário deste Tribunal, quando do seu julgamento originário. Basicamente o argumento suscitado na pela re-
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cursal pinça alguns trechos do que foi publicado na propagando
institucional e quer passar a conotação de que houve promoção
pessoal. Ocorre que esse tema já foi enfrentado. Os exatos termos
suscitados na peça recursal já foram afastados pelo Plenário. E ficou sedimentado, nesta Corte de Contas, que todas as matérias
que são objetos desse processo originário, que está sendo objeto
de recurso, fala de indicadores, prioridades da administração, dos
investimentos, da situação das escolas, dos atendimentos de saúde, do plano diretor urbano, das ações para solução dos problemas
relativos às enchentes. Enfim, são pautadas diversas ações da administração do Município de Vila Velha, todas de caráter informativo. Quando o Ministério Público faz a sua peça recursal, pinça alguns dos argumentos que deixa transparecer que houve sim uma
conotação pessoal. Ocorre que, quando do enfrentamento do mérito do processo, faço questão de citar o que foi externado pelo voto
condutor do Dr. Rodrigo. Diz o seguinte: “Como foram extraídos
isoladamente de respostas dadas às perguntas, à prima facie até
podem surgir enaltecimento pessoal. Mas dentro do contexto da
reportagem, claramente se verifica que a pretensão era mesmo
informar à população sobre diversos assuntos de interesse público.
Razão pela qual, entendemos que não assiste razão ao Ministério
Público quando faz a pela recursal pinçando trechos que foram considerados como propaganda no sentido de dizer que aquilo ali teria
o condão de enaltecer a figura do senhor Max Freitas Mauro Filho”.
Registro que esse tema já foi enfrentado quando da análise pelo
Plenário foi observado o contexto geral da propaganda institucional.
E o contexto geral da propaganda institucional era informativo. Não
violava a legislação. Então, entendemos que seja mantido o Acórdão 1004/2014, no sentido de afastar qualquer responsabilidade ao
senhor Max Freitas Mauro Filho. Requeiro a juntada de um memorial que enfrenta todos os apontamentos suscitados na ITC.” O SR.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO –
“Senhor presidente, defiro o pedido de juntada do memorial. Tendo
em vista a análise constante desse memorial, entendo que, nesse
caso, é pertinente o retorno à área técnica e do Ministério Público.
Portanto, retiro o processo de pauta.” 04) Na sequência, o senhor
conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, procedeu à
leitura do relatório do processo TC-6749/2015, que trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor João Artem, concedendo, em seguida, a palavra ao advogado do interessado, senhor
Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, que proferiu sustentação oral.
Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou o processo de
pauta, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráficas e de
eventuais documentos trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento dos autos ao MPEC para manifestação sobre ocorrência de prescrição, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: O SR. ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO – “Senhor presidente, senhor relator, este processo, especificamente, há
uma preocupação muito grande por parte do jurisdicionado, porque
tem o condão de atrair a incidência da inexigibilidade, em razão de
eventualmente, caso seja mantida a irregularidade dos seus atos,
e, consequentemente, o lançamento do seu nome na lista dos ordenadores ou de jurisdicionados em condição de irregular. No caso
dos autos, o recurso visa combater o Acórdão 065/2015. Basicamente o processo versa sobre um questionamento da Portaria
402/2006, que, em tese, foram nomeados servidores para exercer
funções diferentes das que foram originalmente contratadas. Basicamente servidores para exercerem a função de taquigrafia na Câmara Municipal de Vila Velha. O primeiro apontamento que registro,
conselheiro relator, é que o caso dos autos – originariamente o
Processo TC-7634/2008 – resta atingido pela prescrição. Porque a
irregularidade questionada ocorreu no dia 05/04/2006, conforme
pode verificar às fls 252, do Processo TC-7634/2008, processo originário. A citação se operou no dia 14/11/2012, fls 303/304, dos
autos do processo originário. A área técnica entendeu por afastar a
prescrição sob argumento de que, data máxima vênia, não corresponde à realidade dos autos. Isso porque, um tempo atrás, o Ministério Público de Contas lançou o entendimento dizendo que a decisão que determina a realização de auditoria seria equiparada a uma
decisão que determina a realização de uma diligência. E claramente
são coisas distintas. Este Tribunal já teve oportunidade de enfrentar
o tema. E o Ministério Público encampou essa tese. E, em alguns
processos, esse tema tem passado batido. Já tive oportunidade de
realizar outros processos onde esse apontamento foi suscitado. A
própria área técnica reconheceu a distinção clara entre decisão que
determina diligência, e decisão que determina realização de auditoria. A decisão que determina a realização de auditoria não tem o
condão de suspender o prazo prescricional. Diferente da decisão
que determina a diligência. E o Ministério Público lançou em seu
parecer a alegação de que teria acontecido nos autos – fls 11/12 do

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 26 de setembro de 2017
Processo TC-7634/2008 – uma decisão que teria determinado diligência. Ocorre que essa decisão nunca existiu. Ao ser compulsado
os autos, percebe-se claramente que a decisão mencionada pelo
Ministério Público, em seu parecer, como sendo uma decisão que
estava determinando diligências não era uma decisão que determinava diligências, mas sim uma decisão que determinava realização
de auditoria. E, em minha visão, esse parecer do Ministério Público
levou a área técnica a incorrer em erro. Porque considerou que
aquela decisão constante nos autos era uma decisão que tinha o
condão de suspender a prescrição. E, de fato, não tem. Esse tema
não foi enfrentado, esse tema passou batido. A área técnica simplesmente faz menção ao parecer do Ministério Público. Mas o parecer do Ministério Público traz uma informação que não corresponde com a verdade dos autos. Porque, às fls 11/12, do processo
originário, Processo TC-7634/2008, não se trata de uma decisão
que determina diligência. Razão pela qual entendemos que claramente o caso dos autos é um nítido exemplo de reconhecimento da
prescrição. O tema já foi analisado. Mas trago um memorial trazendo essa distinção entre uma coisa e outra. Resta claramente na Lei
Orgânica do Tribunal de Contas, art. 56, art. 142, art.153; o próprio
Regimento Interno deste Tribunal, art. 288, art. 314, deixam claro
a distinção entre uma coisa e outra. Razão pela qual não há que se
confundir decisão que determina diligência de decisão que determina realização de auditoria. Porque uma tem o condão de suspender
a prescrição e a outra não. O que é consequência natural do próprio
processo. Razão pela qual entendemos que o caso dos autos é um
nítido caso de reconhecimento da prescrição. Cito um exemplo de
um processo que já atuei, conforme Acórdão 220/2016, Processo
TC-3832, de relatoria do conselheiro relator destes autos, Dr. Ranna, que reconhece a prescrição nesses casos. Entendemos que a
preliminar deve ser acolhida, ou seja, o reconhecimento da prescrição. No mérito, também a defesa entende que assiste razão ao
recorrente. Não estamos aqui tratando de um processo que versa
sobre dano ao erário, desonestidade, ato de improbidade, nem
qualquer irregularidade que pudesse macular os atos praticados
pelo sr. João Artem, até porque ele não praticou ato nenhum. Ele
era meramente o 2º secretário da Câmara Municipal de Vila Velha.
E esse ato que está sendo questionado sob a sua responsabilidade,
não questiono sobre os outros ordenadores, quem estava à frente
do poder legislativo àquela época. Mas questiono a atuação deste
jurisdicionado que foi apenado com uma multa de 15 mil reais e
corre o risco de ficar inelegível em razão de uma irregularidade que
ele não deu causa. Porque esse Ato 402/2006, que foi a portaria
que designou os servidores para exercerem a função de taquigráfica não foi assinado por ele. Quando se observa o ato inquinado
como irregular, não tem a sua aquiescência. A área técnica e o Ministério Público trazem o seguinte argumento: “O simples fato de
não ter a assinatura do recorrente não significa dizer que ele reprovou a conduta”. Ora, se não tem a assinatura dele! Se o fato de não
ter assinatura não pode significar que ele reprovou a conduta, muito pelo contrário, como a área técnica entende então que a ausência de sua assinatura significa a sua aquiescência ou a sua concordância? Em minha visão, são argumentos contraditórios. Porque, se
o fato de não ter assinatura não pode ser entendido para beneficiar
o recorrido, porque o fato de não ter assinado não significa dizer
que ele concordou, que ele não concordou. O fato de não ter assinatura não pode ser entendido como aquiescência dele na prática
do ato. Trago um julgado - e requeiro a este Plenário para que
possa ser utilizado como paradigma -, um caso muito similar da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, Processo
157/2007, o Acórdão 006/2014, na época, da relatoria do Dr. Rodrigo Chamoun, publicado no Diário Oficial do dia 31/03/2014, às
fls 15/16, que traz a seguinte passagem: “Portanto, considerando
que não se pode haver punição sem prova cabal incontestável do
fato, e sendo comprovadamente falsas as assinaturas do 2º secretário, apostas nas atas das reuniões em questão, entendo que não
foi demonstrada a responsabilidade o envolvimento do mesmo no
ato irregular”. E estende esse entendimento para também o 1º secretário. Continua: “Por fim, considerando que o então 1º secretário, o deputado Juca Gama, sequer assinou os atos ora questionados, entendo que o mesmo deve aproveitar a análise ora vertida
para o recorrente, com o afastamento de sua condenação”. É o nítido caso dos autos. A Portaria 402 não foi assinada pelo sr. João
Artem, enquanto exercia a função de 2º secretário da mesa diretora. Quanto ao mérito, ainda vou além, esse suposto desvio de finalidade seria passível de uma recomendação, como, de fato, foi recomendado. Além do mais, consta aos autos, fls 92/230, que a
nomeação foi temporária para atender a finalidade pública, a continuidade do serviço e uma atuação excepcional e temporária. Não
tem dano ano erário, não tem serviço não prestado, não tem ne-
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nhuma irregularidade que possa macular os atos nos sentido de
imputar uma penalidade tão severa ao jurisdicionado. Razão pela
qual, senhor relator, estou requerendo a juntada do presente memorial que expõe e enfrenta, de forma pormenorizada, todos os
argumentos suscitados pelo Ministério Público e pela área técnica
na instrução conclusiva. Requeiro também que o presente recurso
seja conhecido e provido para afastar a responsabilidade do sr.
João Artem, no sentido de que seus atos possam ser considerados
regulares. São essas as considerações!” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente,
defiro a juntada do memorial e das notas taquigráficas. Como há
alegação de prescrição, há necessidade de se ouvir o Ministério
Público. Retiro o processo de pauta para o seu envio ao Ministério
Público e depois retorno ao gabinete.” 05) Após, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO procedeu à leitura
do relatório do processo TC-1988/2016, que trata de Recurso de
Reconsideração interposto pelo senhor Wanzete Kruger, concedendo, em seguida, a palavra ao advogado do interessado, senhor Octavio Luiz Guimarães, que proferiu sustentação oral. Devolvida a
palavra ao relator, sua excelência retirou o processo de pauta, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráficas e de eventuais
documentos trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento dos autos ao MPEC para manifestação sobre ocorrência de prescrição, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: O
SR. OTÁVIO LUIZ GUIMARAES – “Excelentíssimos senhor presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Sérgio Aboudib; senhores
conselheiros; senhor relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, excelentíssimo Senhor Procurador Especial de Contas;
senhor procurador de Especial de Contas; advogados; servidores,
senhoras e senhores, uma boa tarde!
Trata-se de recurso em face da decisão exarada no Processo TC307/2015 em Tomada de Contas Especial, referente ao exercício de
2008, que considerou irregulares as contas do Prefeito Municipal à
época, senhor Wanzete Kruger, apontada no item 1.5, com a seguinte ementa: contratação mediante procedimento licitatório de
proposta vencedora com valor de serviços incompatível, frente aos
valores estimados para a sua aquisição, condenando ao ressarcimento de 17.390,82 VRTE’s, e multa de 3.000 VRTE’s. A respeitável decisão condenatória, de autoria do ilustre e culto conselheiro
Relator Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, foi tomada com os
seguintes termos. Entretanto, verifico que o responsável não foi
zeloso em sua defesa, não trazendo aos autos comprovação de
que suas decisões foram substanciadas por tais manifestações. De
modo a demonstrar a inexistência de um dos requisitos para apuração da sua responsabilidade subjetiva, qual seja, o nexo de causalidade entre a irregularidade apurada e atuação do agente, nesse
caso, o prefeito, o único apontado como responsável. Com todo
respeito ao digno e culto relator, não é a omissão do recorrente na
indicação dos demais responsáveis que determinariam a sua culpa, pelo fato de que a culpa é verificada pelo nexo de causalidade
entre a irregularidade e a sua ação ou omissão, o que caracteriza
a responsabilidade subjetiva. Independentemente de se fazer prova de que as decisões do recorrente foram consubstanciadas por
outros agentes públicos, como se sobressai nos autos, tais como a
Secretária de Administração, os membros da CPL, a procuradoria,
a contabilidade e, especialmente, a controladoria, competia aos auditores do Tribunal de Contas, conforme determina a Lei Orgânica
desta Casa de Contas, estabelecer a matriz de responsabilidade,
individualizando as condutas de todos que deram causa às inconsistências apontadas. Lembrando que a matriz de responsabilidade foi
o maior marco do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
nos últimos tempos, fazendo justiça aos ordenadores de despesas, quase sempre prefeitos de origem humilde, que se valem do
princípio da boa-fé, seguindo orientação dos seus assessores. Realmente, ao condenar, o ínclito e culto relator contraria a todos os
posicionamentos que construiu em suas brilhantes manifestações
nesta Corte de Contas, especialmente o entendimento de que a
condenação com base unicamente no fato do agente público ser o
ordenador de despesa aproxima-se da responsabilização objetiva,
o que é inadmissível. A responsabilidade solidária do agente público não se presume, depende fundamentalmente da existência
de dolo ou culpa. Este Tribunal, reiteradas vezes, manifestou-se
pela inexistência do devido processo legal quando foi chamado aos
autos o ordenador de despesa em detrimento dos demais participantes do processo, tido como irregular. Afastando a responsabilidade dos gestores quando não foram citados os demais agentes
para responder por suas ações ou omissões. É muito evidente que
os erros apontados tiveram origem na secretaria de administração, setor de compras, procuradoria e, especialmente, na CPL. E,
ao final, somente o ordenador de despesa foi apontado como res-
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ponsável pelas irregularidades. A atuação dos agentes públicos é
regulada por normas legais que asseguram a aplicação do princípio
da segregação das funções pelo qual se explicitam as atribuições
e competência de cada um, que não podem ser ignoradas, sob
pena de contaminar todo o procedimento. O ex-prefeito, de acordo com reiteradas decisões desta Corte de Contas, não pode ser
responsabilizado por erros de terceiros, mesmo que esses erros
ensejam danos ao erário, o que não é o caso deste processo conforme vamos demonstrar. A Constituição da Republica, ao utilizar o
termo responsável, refere-se ao autor do fato ilícito, de forma que
somente quem efetivamente, por sua ação ou omissão, praticou
conduta ilegal deverá responder por essa prática. Por tais motivos,
no direito brasileiro, a responsabilidade civil do agente público é
sempre pessoal, intransferível, direta e subjetiva. E esse tem sido
o entendimento desta Corte de Contas. No que pese não ter dado
causa a irregularidades, o recorrente reconhece as falhas apontadas pela auditoria. Mas realmente não existiu o pagamento a maior,
já que os serviços foram realizados, conforme juntamos prova ao
recurso. Vamos tentar explicar os desenrolar dos fatos que ensejaram o entendimento equivocado da suposta irregularidade. A Tomada de Preços 081/2008 contemplava uma planilha indicativa de
preços de R$ 126.000,00, por 12 meses, com valor mensal de R$
10.500,00. Quando, na realidade, o contrato foi firmado por nove
meses, com valor mensal de R$ 14.000,00, mantendo-se o valor
total de R$ 126.000,00. Importante esclarecer que a Prefeitura de
Domingos Martins mantinha com a “E&L”, empresa vencedora da
Tonada de Preços 081/2008, um contrato com os mesmos objetos,
encerrado em 02 de janeiro de 2008, originado de uma carta convite. Por omissão da secretaria de administração e demais segmentos
usuários do sistema de informática, houve um atraso considerado
no novo procedimento licitatório, que deixou de ser um convite
para uma tomada de preços. A primeira fase de abertura e julgamento do processo licitatório, documentação e proposta técnica,
ocorreu em 27 de março de 2008. E a segunda, ata preço, ocorreu
no dia 28 de março de 2008. Sendo que a homologação deu-se em
11 de abril de 2008. E o novo contrato vigorou a partir de 23 de
abril de 2008. A “E&L” prestou serviços sem contrato no período do
04/01/2008 à 22/04/2008 – aproximadamente quatro meses. Sem
conhecimento do recorrente, a secretaria de administração e a CPL
consideraram no novo contrato, decorrente da Tomada de Preços
081/2008, os serviços executados de 04/01/2008 à 22/04/2008,
que foram executados sem contrato, e, por consequência, não foram empenhados e pagos, conforme declaração que se anexou aos
autos. Realmente uma falha. Em casos justificados, o Tribunal acolhe o pagamento por indenização, em razão porque os responsáveis
não necessitariam de outras formas para pagar ao fornecedor dos
serviços realmente realizados. Se os serviços foram executados e
comprovados, não há porque falar em dano ao erário e, consequentemente, condenar a devolução se os serviços foram efetivamente
executados, mesmo sem contrato. Quadra registrar por oportuno,
com todo respeito à auditora de controle externo, autora da Instrução Técnica de Recurso, que não procede as suas alegações,
em 04 páginas, que o recorrente fez juntada de documento apócrifo, ao tentar desconsiderar a juntada do parecer da procuradoria
municipal por entendê-lo em branco. Razão pela qual, pedimos a
juntada aos autos do mesmo documento, autenticado por funcionário competente. É inadmissível, por mais de 40 anos de atividade
pública, que cometeria um ato dessa natureza perante uma Corte
que só nos merece respeito. Cabia uma simples diligência e o assunto estaria resolvido. Em síntese, a repartição de competência
e atribuições é suficientemente clara para rechaçar a imputação
ao ex-prefeito, na qualidade de ordenador de despesas, de responsável pelas irregularidades apontadas na ITC- 1724/2013, com
acolhimento por parte do relator, sem a devida caracterização do
nexo de causalidade entre a irregularidade e a sua conduta, caracterizando uma responsabilização objetiva, o que é inadmissível
na legislação pátria. Dito isso, o que se espera é que esta colenda
Corte de Contas acolha o recurso, mantendo o entendimento prevalecente nesta Casa, no sentido de afastar a responsabilidade dos
gestores, em situações semelhantes, as
1
quais os demais agentes que participaram de todo o processo considerado irregular, sequer foram citados, recaindo só sobre o ordenador da despesa a responsabilidade. Ainda agora, no dia 10 de
julho de 2017, no Diário do Tribunal de Contas, às páginas 23 à 28
a publicação do Acórdão TC-510/201, de relataria do ilustre conselheiro Rodrigo Chamoun, este Tribunal de Contas, à unanimidade
de seus membros, decidiram por extinguir o processo sem julgamento do mérito com fundamento no § 4º, do art. 142 da Lei Complementar 621/2012, e art. 166 do Regimento Interno do TCE/ES,
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pelos mesmos fatos e fundamentos. Requer-se, superada a condenação de ressarcimento ao erário, pelos fatos e razões que se esperam acolhidas por esta Casa de Contas, a declaração de prescrição
da multa imposta. Requer, finalmente, que sejam julgadas regulares suas contas, mesmo que com ressalvas. Por fim, quadra registrar, por derradeiro, que a defesa protocolizou um pedido de uniformização de jurisprudência. O que ensejaria, se acolhida, uma apreciação preliminar em autos apartados. Muito obrigado!” O SR.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO –
“Senhor presidente, defiro a juntada de memorial e de eventuais
documentos. E como o nobre patrono alegou também questão de
prescrição, encaminho o processo ao Ministério Público para análise.” 06) Em seguida, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO procedeu à leitura do relatório do processo TC1073/2017, que trata de Recurso de Reconsideração interposto
pelo senhor Miguel Lourenço da Costa, concedendo, em seguida, a
palavra ao advogado do interessado, senhor Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao
relator, sua excelência retirou o processo de pauta, solicitando a
juntada aos autos das notas taquigráficas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento dos
autos à área técnica e ao MPEC, tudo conforme notas taquigráficas
a seguir transcritas: “O SR. ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO – Senhor presidente, senhor relator, demais julgadores,
trata-se de um Recurso de Reconsideração, interposto pelo senhor
Miguel Lourenço da Costa, que visa reformar o Parecer Prévio
076/2016, da 1ª Câmara, que foi proferido nos autos do processo
TC-3893/2015, que, em tese, estaria recomendando a desaprovação das contas do Município de Divino de São Lourenço, referente
ao exercício financeiro do ano de 2014. Feita a interposição recursal, após a tramitação, foi elaborada uma Manifestação Técnica
839/2017, que consta, às fls. 57/87, dos autos, que opinou pelo
cabimento da reforma parcial do parecer prévio, indicando o afastamento de duas, das sete irregularidades. No entanto, subsistiriam
cinco irregularidades que seriam capazes de macular as contas
anuais da Prefeitura de Divino de São Lourenço, sob a responsabilidade do senhor Miguel Lourenço da Costa. A presente sustentação
oral tentará trazer argumentos, e também documentação, que visa
afastar esses indicativos de irregularidades. O primeiro apontamento que tenho a registrar é que esse município é um dos menores do
Estado. Em razão da peculiaridade do município, algumas inconsistências estão ligadas ao aspecto formal, uma grande parte devido a
uma deficiência, até mesmo da parte administrativa e operacional.
E que faz com que ocorra uma visualização e a ocorrência de irregularidades formais, que, na visão da defesa, não teria o condão de
atrair a desaprovação das contas. O primeiro apontamento diz respeito a um déficit orçamentário na ordem de R$ 96.269,59. A área
técnica entende que esse déficit orçamentário demonstra um desequilíbrio financeiro. Razão pela qual imputa essa irregularidade e
diz que teria o condão de desaprovar as contas da municipalidade.
Trazemos alguma documentação complementar e requeiro a juntada. Principalmente porque no final do exercício de 2014 foi elaborado um empenho na ordem de R$ 115.235,22, referente ao quê?
Referente a um convênio firmado com o Governo do Estado. Portanto, o déficit alegado de R$ 96.269,59 é muito inferior a esse
empenho de R$ 115.235,22. Porque sabemos que a maioria desses
municípios do interior, e esse em especial, esses pequenos municípios, vive com o pires na mão. Dependem do Governo do Estado e
do Governo Federal, porque com recurso próprio não conseguem
fazer, absolutamente, nada. E aí, consta nos autos, no CD, às fls.
23, página 04, claramente, esse empenho na ordem de R$
115.235,22, que é muito superior ao alegado déficit orçamentário.
Ou seja, o suposto déficit, o suposto desequilíbrio suscitado pela
área técnica foi ocasionado a um empenho de um convênio. Ora,
esse fato não demonstra o desequilíbrio financeiro, demonstra simplesmente uma realidade que é vivida por pequenos municípios,
com uma arrecadação pequena, que vive com o pires na mão. Esse
empenho foi pago, exclusivamente, na primeira medição, no dia
28/01/2015. Além desses argumentos, há documentação, que estamos juntando, demonstrando a realização desse convênio, alegando que essa impropriedade verificada pela área técnica foi decorrente de um convênio firmado com o Governo do Estado, no final
do exercício financeiro de 2014. Estamos demonstrando que, mesmo que fosse desconsiderada essa irregularidade, o montante alegado perfaz 0,53% do orçamento. Ou seja, na visão da defesa, esse
apontamento não é suficiente para macular as contas. Não demonstra nenhum desequilíbrio financeiro, muito pelo contrário,
analisando os documentos, demonstram uma realidade que é vivida por muitos municípios, que vários municípios não conseguem
sobreviver sem o aporte financeiro por parte do Estado e por parte
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do Governo Federal em realizações de convênio. Razão pela qual,
entendemos que pelo princípio da proporcionalidade, pela razoabilidade, esse indicativo não é suficiente para macular as contas do
senhor Miguel Lourenço da Costa. O outro apontamento refere-se a
uma diferença no valor de 20 mil reais, referente a um crédito adicional, existente entre o balancete de execução orçamentária da
despesa e a relação de créditos adicionais. Esse indicativo de irregularidade acredito que foi mantido devido ao fato de que a área
técnica usou como parâmetro um documento inicial, que não deveria ser utilizado, mas sim um documento que foi apresentado no
momento posterior aos esclarecimentos. Porque essa irregularidade está correlacionada às outras duas que foram afastadas, que são
de ordem contábil. Porque esclarecemos e foi juntada a devida documentação, que na verdade, os créditos adicionais não foram na
ordem de R$ 8.205.679,00, mas sim na ordem de R$ 8.185,670,00.
Portanto, a diferença de 20 mil reais deve-se ao fato de que, quando a área técnica analisou os argumentos recursais partiu do pressuposto e das análises dos documentos que tinham sido lançados
na PCA inicial. E deixou de considerar os documentos que foram
anexados após os esclarecimentos, que fez com que os dois indicativos fossem afastados. Então, se a área técnica utilizar essa documentação - estamos trabalhando isso no memorial, relator, juntando esses esclarecimentos -, creio que a própria área técnica vai
afastar esse apontamento. Porque trata-se de mero equívoco no
lançamento e na análise das informações. Porque a área técnica
passou do pressuposto de que os créditos adicionais foram na ordem de R$ 8.205.679,00, quando, na verdade, foram de R$
8.185,670,00. Em razão desses apontamentos, entendemos que
afasta-se o entendimento da área técnica, basicamente, com os
argumentos e os documentos que estão sendo juntados. Abstraindo
esse argumento, caso não fosse acolhido, temos que esse percentual representa 0,024% do orçamento. Ou seja, muito insignificante porque é um valor de 20 mil reais. A terceira irregularidade refere-se também a uma questão formal referente a informações sobre
ativo e passivo financeiro. O que aconteceu nessa PCA de 2014? A
área técnica apontou que o município teria omitido alguns valores
referentes ao ativo e ao passivo financeiro. Informação meramente
formal que não foi capaz de macular os atos de gestão, não repercutiu na higidez da prestação de contas, ou seja, não há nenhum
dano que pudesse trazer qualquer consequência negativa para a
municipalidade. Mas, o mais importante que a defesa registrou é
que essa irregularidade verificada, em 2014, foi devidamente sanada na PCA de 2015. Tanto que a área técnica reconheceu isso em
seu parecer. E diz o seguinte: “Com relação ao processo de prestação de contas anual relativo ao exercício de 2015, verificou-se que
o mesmo se encontra em trâmite, neste Tribunal, estando em fase
de citação em virtude da decisão monocrática”. Naqueles autos, ou
seja, na prestação de 2015 não foram identificadas inconsistências
com relação à apresentação das informações relativas ao ativo financeiro e ao passivo financeiro. Outra, claro que corrigir os atos,
em 2015, não afasta a irregularidade, em 2014. Nesse ponto, a
área técnica está correta. Mas trago esse argumento para demonstrar que a irregularidade que foi meramente formal, verificada no
ano de 2014, foi devidamente sanada no ano de 2015. Na visão da
defesa, esse apontamento mereceria uma recomendação. Mas no
caso dos autos, estou demonstrando, claramente, que nem recomendação precisaria, porque, prontamente, a administração corrigiu esse equívoco formal. Isso está devidamente consignado e reconhecido pela área técnica. Razão pela qual, entendemos que esse
indicativo também não tem o condão de macular as contas do Município de Divino de São Lourenço. Outro apontamento, a quarta
irregularidade, refere-se a um gasto com percentual, um gasto de
pessoal acima do limite legal equivalente a 0,56% do limite. A própria área técnica reconhece, às fls. 301, que o ordenador de despesa adotou todas as medidas necessárias para fazer a adequação. A
área técnica disse o seguinte: “No que pese o esforço do prefeito
municipal em diminuir os gastos do município com folha de pagamento, conforme se verificou à fls. 215, essas não foram efetivas,
tendo em vista que a despesa com pessoal, encargos sociais, permanece ultrapassando o limite.” Essas questões do limite com gasto com pessoal nos municípios do interior é uma peculiaridade muito gravosa, porque esses municípios têm uma arrecadação ínfima.
Chega-se ao ponto de tomar todas as medidas e os prefeitos não
conseguem adequar ao limite. Mas no caso dos autos, apesar de ter
sido um valor, que na visão da defesa perfaz um montante de 0,56
- o que daria para aplicar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade -, trago um argumento de ordem legal, que não foi
analisado pela área técnica. Porque o artigo 66 é claro, permite a
duplicação do prazo para regularização. Ou seja, o artigo 23 estabelece que o gestor deve adotar as medidas até nos dois quadri-
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mestres. Por outro lado, esse prazo pode ser prorrogado, de acordo
com o artigo 66. E aí, trago aqui a variação do Produto Interno
Bruto. O 1º trimestre de 2014, tivemos uma variação de 3,2; no 2º
trimestre, de menos 08; no 3º trimestre menos 1.1; no 4º trimestre 0,7. No 1º trimestre de 2015, menos 2; no 2º trimestre, menos
03; no 3º trimestre, menos 4,5; no 4º trimestre, menos 5,9. No 1º
trimestre de 2016, menos 5,4. Razão pela qual o ordenador de
despesa teria até o final do 1º quadrimestre de 2016 para regularizar essa situação. E, de fato, foi regularizada. E o que estamos dizendo aqui é se a lei dá o prazo para o ordenador, em 2014, de
regularizar, até o ano de 2016, não pode ser apenado com rejeição
de contas por essa irregularidade no exercício de 2014. O que estamos trazendo de argumento é que a lei, ao estabelecer a concessão
desse prazo legal, de até 1º trimestre de 2016, para o prefeito organizar e regularizar esse indicativo de irregularidade - uma vez
verificada que os indicativos demonstram que faria jus a esse benefício concedido pela lei -, não pode ser apenado e suas contas rejeitadas com base nesse argumento se, em 2014, ele teria o prazo
para se regularizar. E esse entendimento já foi consolidado por este
Tribunal. Cito aqui o Parecer Prévio 017/2015, que contou, à época,
inclusive, com o parecer do Ministério Público de Contas, concordando pela impossibilidade de se apenar o ordenador, com base
nesse indicativo de irregularidade. E o acórdão diz o seguinte: “De
fato, não se pode considerar irregulares contas que apesar de terem ultrapassado o percentual máximo previsto em lei de gasto
com pessoal, ainda não se encontra como prazo para correção desse excedente vencido. Ou seja, então, é o típico caso dos autos
esse acórdão que rejeitou as contas, objeto do presente recurso.
Não poderia ter rejeitado as contas com base nesse argumento.
Estamos trazendo esses elementos aos autos em sede recursal. O
último indicativo de irregularidade refere-se ao fato de que o município teria repassado, ao poder legislativo, um excedente de 0,18%
do duodécimo à câmara municipal. A área técnica reconheceu que
o município adotou todas as medidas necessárias para reaver aquele dinheiro que havia sido passado em excesso. E trazemos um
julgado, à época, da Câmara Municipal de Alto Rio Novo, Processo
TC-1879/2011, de relatoria do Dr. Rodrigo Chamoun, que entendeu, por bem, afastar esse indicativo de irregularidade em razão da
proporcionalidade, da razoabilidade. E o percentual verificado naquela época era de 1,16%. O caso dos autos temos o percentual de
0,018%. Ou seja, praticamente seis vezes inferior àquele precedente já consignado e devidamente reconhecido perante a este Tribunal, como sendo passível de aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. São essas as considerações que registramos, no sentido de afastar os indicativos de irregularidade. Estamos juntando um memorial e também a juntada de documentação complementar, que não foi analisada pela área técnica. Então,
estamos juntando, além do memorial, uma documentação nova e
argumentos novos. Registramos que todos os limites legais foram
obedecidos pelo município. Cito aqui meramente, como exemplo,
limite com gasto com pessoal consolidado, 58,10, o limite era 60%;
aplicação mínima na remuneração dos profissionais do magistério,
69,11, o mínimo era 60%; aplicação mínima em manutenção e
desenvolvimento do ensino, 27,19%; aplicação mínima na saúde,
22,15%. Razão pela qual, entendemos que os preceitos constitucionais foram amplamente adimplidos. As irregularidades verificadas
não transpuseram o caráter da mera formalidade. Valendo registrar
que algumas delas já foram, inclusive, sanadas e devidamente corrigidas. Entendemos que não há nenhuma mácula que possa ensejar a desaprovação ou a emissão pelo parecer prévio pela desaprovação das contas. Requeremos que o presente recurso seja conhecido e, no mérito, provido, para reformar o Parecer Prévio TC076/2016. E que, consequentemente, seja enviado um parecer
prévio à Câmara Municipal de Divino de São Lourenço, com recomendação pela aprovação ou, subsidiariamente, uma aprovação
com ressalva. São essas considerações. Muito obrigado!” O SR.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO –
“Senhor presidente, há necessidade, inicialmente, de se atentar. De
fato, os prazos da LRF devem ser observados. E se houver, como
houve no caso do Poder Executivo Estadual, retração do PIB, a necessidade da contagem em dobro. Mas isso não exime os gestores
de tomarem as providências necessárias durante o período em que
a lei estabelece para o retorno aos limites da LRF sob pena de se
desvirtuar o espírito da lei. A Mens legis quis exatamente evitar que
um gestor deixasse terra arrasada para o gestor seguinte. Ora, se
o gestor faz e descumpre o limite, e depois alega que o prazo para
regularizar é só depois, não é esse o espírito da lei. Entendo que
deve ser analisado, caso a caso. Mas não podemos também vir com
uma análise, a meu sentir, superficial e rasa. Mas como há na alegação da sustentação oral alegação de equívoco de cálculo, realiza-
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do pela área técnica, bem como interpretação de contagem de prazo... há a necessidade, no caso concreto, de remessa dos autos à
área técnica e ao Ministério Público para a nova análise. Portanto,
processo retirado de pauta.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Presidente, pela ordem!
Hoje, acho que grande parte das defesas é sobre recurso de reconsideração. Pelo o que identifiquei, de alguns votos que proferi na 1ª
Câmara. E a 1ª Câmara me acompanhou. Achei que as defesas
mostraram bastante substância e competência. Não estou obviamente adiantando o mérito. Quero só sugerir - como no recurso
muda o relator - que vossas senhorias, que representam os gestores, quando o processo voltar à pauta, que distribuam os memoriais. Nesse caso específico, o conselheiro Ranna chamou a atenção, realmente o espírito da lei é esse. Mas o artigo 66 é claro,
quando dobra o prazo, ao invés de se verificar se no 1º quadrimestre houve a diminuição da ordem de um terço que a lei determina,
esse prazo fica dobrado. Então, não é difícil fazer essa constatação.
No 1º e 2º quadrimestres com PIB em baixa teria que diminuir um
terço do gasto excedente, e nos outros dois quadrimestres o restante. Mas só queria fazer essa solicitação às partes”. 07) Após a
realização de sustentações orais em processos constantes da pauta
do senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, o
senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO,
em razão de sustentação oral solicitada, passou a palavra ao senhor
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, que procedeu à leitura
do relatório do processo TC-4103/2012, que trata de Representação em face do Departamento de Estradas de Rodagem - DER,
concedendo a palavra, sucessivamente, à senhora Tereza Maria Sepulcri Netto Casotti e ao senhor Zelmar Carneiro Bernardino, que
proferiram sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua
excelência adiou o julgamento do feito, solicitando a juntada aos
autos das notas taquigráficas e de eventuais documentos trazidos
pelo interessado e o posterior encaminhamento dos autos ao seu
gabinete, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas:
“...........”. 08) Após, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, em razão de sustentação oral solicitada, passou a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, que procedeu à leitura do relatório do processo TC-2970/2013, que trata de Prestação de Contas Anual da
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, concedendo, em seguida, a palavra ao interessado, senhor Henrique Geaquinto Herkenhoff, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência solicitou a juntada aos autos das
notas taquigráficas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado e proferiu o seu voto, pela regularidade com ressalva das
contas e emissão de determinação, no que foi seguido pelo Plenário, à unanimidade, tudo conforme notas taquigráficas a seguir
transcritas: O SR. HENRIQUE HERKENHOFF – “Senhor presidente, boa tarde! Permitam-me todos, por amor à brevidade, na sua
presença, cumprimentar todos os presentes. Dizem que advogado,
em causa própria, defende um tolo, porque é muito difícil manter a
distância e a frieza, quando se trata do seu próprio caso. Começo
pelo o que acho mais simples. Foi encontrada, foi encontrada não,
sempre houve uma divergência a mais - então, esse é um problema
menor, porque está sobrando dinheiro - o patrimônio físico era
maior do que o que constava formalmente. Em primeiro lugar, essa
não é uma responsabilidade, uma tarefa do ordenador de despesa.
Há setores nas secretarias que devem se encarregar desse trabalho
cotidiano, que ocupa muitos funcionários, para esse tipo de função.
Então, dentro de uma matriz de responsabilidade o secretário não
é pessoalmente responsável por esse tipo de inconsistência. Mas
como disse, esse não era um problema nem novo e nem específico
da Secretaria de Segurança. Tanto que o Governo anterior editou a
Lei 9.372, criando grupos de trabalho envolvendo a Seger, a Sefaz
e a Secont, na tentativa de regularizar essas inconsistências que
vinham se acumulando ao longo de anos. O que mostra, também,
que essa não era uma tarefa, sequer, factível isoladamente pela
Secretaria de Segurança. E mais, a Lei 9.916/2009 prorrogou o
prazo para essa regularização até o fim do exercício de 2013. Portanto, a rigor, nem sequer estava vencido o prazo. Não sei se houve prorrogações posteriores, mas, à época, ainda estava em vigência o prazo para a regularização. E, mesmo assim, com toda dificuldade que se imagina - já que, com o tempo, se perdem as informações e é difícil verificar onde estavam essas inconsistências. Agora,
passo à questão da publicidade. Eram todas campanhas divulgando, primeiro, alguns eventos - 100 anos da Corporação dos Bombeiros, os 100 anos da Polícia Técnica Científica - e outros divulgando a contratação de policiais e a organização de plantões da Polícia
Civil. A área técnica faz uma afirmativa, que vou precisar divergir,
discordar, de que o Poder Público, a Administração Pública, como
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não precisa atrair clientes, não precisa se preocupar com a sua
imagem institucional. Busquei na internet uma pesquisa divulgada
pela Fundação Getúlio Vargas – nacional - dizendo o quanto a população brasileira desconfia das suas instituições em geral, mas,
em particular, das instituições policiais. Nessa mesma matéria, a
Fundação Getúlio Vargas, parece-me uma referência de administração, afirma categoricamente que a falta de confiança deslegitima e
perturba o funcionamento dos órgãos públicos. Trouxe também
uma pesquisa local, mostrando referências da polícia do Espírito
Santo - tudo obtido na internet. Mas como é que, especificamente,
em relação às instituições policiais, essa falta de confiança perturba
o funcionamento? Uma, consegui facilmente comprovar porque a
Senasp, logo em seguida a esses fatos, divulgou uma pesquisa nacional de vitimização. E comprovou cientificamente e quantificou
algo que já era de conhecimento dos estudos menores, pesquisas
de menor amplitude, não era uma pesquisa nacional, ou pelo conhecimento cotidiano do policial. Quantas vezes alguém diz que a
padaria foi assaltada 17 vezes, você vai lá e não tem registro de
nenhum roubo. Essa pesquisa demonstra que, em média, no Brasil,
80% dos crimes não levados a conhecimento da autoridade policial.
E no Espírito Santo, em particular, 82%. Isso significa que 82% dos
crimes têm sua impunidade garantida – não que os outros 18%
são, necessariamente, apurados e punidos. Mas a população não
leva ao conhecimento da autoridade policial as violências em de
que é vítima. Essa pesquisa, ainda aprofunda mais e não me pergunte o quê e o porquê. E demostra o seguinte, que são comunicados somente, ou praticamente, três tipos de crime. Um, os com
muita violência, claro que um homicídio não tem como ficar sem ser
comunicado. Dois, aqueles que envolvem documentos pessoais,
porque seu portador quer se assegurar em caso de mau uso por
terceiros, por alguma fraude quer comprovar que comunicou que
foi vítima de um furto, de um roubo, ou mesmo de perda. E os crimes envolvendo bens segurados. Inclusive, o que aumenta um bocado essas comunicações são os acidentes de trânsito. Porque a
comunicação é feita, nesses dois casos de documentos e de bens
segurados, não porque a população acha que seu bem será recuperado, mas porque só quer um boletim de ocorrência, só quer um
registro, sem o qual a seguradora não paga a indenização, sem o
qual se seu documento for usado por alguma fraude, se torna suspeito. Então, só isso já dar para perceber que a polícia precisa sim
da confiança da população. Agora, tem outras coisas que ainda não
estão quantificadas, mas que são do cotidiano dos policiais. A maioria das testemunhas se recusa a colaborar com as investigações. Se
alguém for ao tribunal de júri, verá as pessoas sendo condenadas a
penas severas, por base no testemunho de policiais por ouvir dizer.
O policial vai lá e depõe que ouviu de populares que soube; porque
a testemunha mesmo não vai. O que vamos fazer, se a testemunha
não confia na polícia, não confia no judiciário, tem medo do criminoso? Ainda que haja a condenação isso não é uma forma adequada de funcionamento. E mais, juízes e membros do Ministério Público também fazem parte da população. Os policiais têm dificuldade
de conseguir uma quebra de sigilo bancário, telefônico, fiscal, uma
busca e apreensão. Muitas vezes o juiz desconfia - será que não vai
ser usado para uma finalidade indevida, não vai virar abuso? E
mais, todos nós sabemos da birra entre Polícia Militar e Polícia Civil.
Mas dentro das próprias corporações um policial não confia sempre
no outro. Polícia é confiança o tempo inteiro. Troca de informações
e troca de documentos. Um policial põe sempre a sua vida na mão
de outro policial. Então, se não há uma confiança institucional, o
funcionamento vai sendo travado o tempo inteiro. Porque a população não colabora, vítima não colabora, testemunha não colabora,
as outras autoridades não colaboram, o próprio colega policial não
colabora. Mas tem outros detalhes também. Mas tem outros detalhes também. O senso comum diz que a melhor maneira de se
evitar os crimes é mediante patrulhamento ostensivo. Afinal de
contas, o medo da presença policial convenceria, seria um desestímulo ao cometimento de crimes. Há apenas dois experimentos sociais feitos nessa área. Um em Kansas City, foi o primeiro, em menor escala, uma cidade menor. As autoridades policiais fizeram o
seguinte: dividiram os setores, A, B, C; transferiram todo o patrulhamento preventivo do setor A para o setor B. O setor A só seria
atendido por chamado. E deixou o setor C, como controle. Ao final,
chegou à conclusão de que, primeiro, houve variações. É claro! Mas
até no sentido contrário ao aposto, ou seja, diminuiu a violência em
áreas onde o patrulhamento tinha sido diminuído, aumentando
onde tinha sido aumentado o patrulhamento. De qualquer forma,
as variações mostraram basicamente o seguinte: não houve alteração nos índices de violência. Vejam, não por estatística, mas lá tiveram o cuidado de fazer pesquisa de vitimização também. Porque
é esse o mecanismo mais confiável. Então, chegou-se primeiro à
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conclusão de que não tinha feito diferença. Segunda conclusão, a
população não tinha notado nem que a sua área ficou sem patrulhamento ostensivo, nem que a sua área tinha tido patrulhamento
dobrado. Tempos depois, repetiu-se esse experimento em Minneapolis. Ali, ficaram com medo de retirar o patrulhamento de uma
área, e o que fizeram? Contrataram mais policiais. Então, houve
áreas com patrulhamento dobrado e áreas com patrulhamento
mantido. E o resultado foi basicamente o mesmo. A única variação
importante foi quando usaram um sistema de direcionamento para
o que chama de hotspot, ou seja, vamos direcionar o patrulhamento para aqueles locais - às vezes, um quarteirão onde está havendo
desordens, brigas, violência. Conseguiu-se uma redução de 5% da
violência. Mas dobrando o patrulhamento, conseguiu-se 5% desde
que direcionado dessa forma. Chegou-se, então, à mesma conclusão. Não afetou o número, a violência, não afetou a percepção da
população. Na verdade, uma coisa explica a outra. Porque se a
população não vê a polícia, o bandido também não viu. Por isso que
as instituições policiais vivem numa busca infinita pelo o que chamam de ostensividade, fardamento, caracterização das viaturas viaturas paradas em pontos de alta visibilidade, onde não tem ocorrência, mas são visíveis. Em busca de fazer com que a população
perceba que está havendo um policiamento ali. A Polícia Civil não
faz patrulhamento ostensivo. Então, as pesquisas demonstram que
a Polícia Civil é ainda menos percebida pela população. E o que
estava acontecendo naquele momento? Não nomeação de meia dúzia de funcionários, havíamos feito uma completa revisão das necessidades da Polícia Civil. Em particular, esmiúço isso, fugir um
pouco do assunto, mas esmiúço isso em um artigo que publiquei e
que está anexo, mas foi feito uma revisão e a Polícia Civil deveria
receber um reforço, algo em torno de 50%. E 50% de funcionários,
de uma vez só. Isso não é só aumento de efetivo não, porque se vai
pingando funcionário, um a um, se tem um sistema de corrupção,
ele é chamado para dentro. Mas quando coloca 50% de delegados
a mais, que foi o que houve, e essa categoria que mais define os
rumos da Polícia Civil, há uma renovação e um espírito de corpo
formado internamente dentro daquelas turmas. Houve com isso, é
claro, um rejuvenescimento, uma participação feminina crescente,
participação de afrodescendentes. Tínhamos um deficiente físico.
Então, já por aí, era preciso para mostrar à população que estava
sendo feito, que precisa ir confiando crescentemente. Todos nós
assistimos aqui a rapidez como foi apurada aquele crime bárbaro
em Ibiraçu. Não assistimos? E a polícia bateu em alguém para descobrir? Então, está havendo um crescimento efetivo. A média nacional de solução de homicídios é de 8%. Em 2016, o secretário de
segurança anunciou que tivemos mais pessoas presas por homicídio do que homicídios. Claro que estamos recuperando o estoque.
Mas tivemos uma alteração muito forte, uma verdadeira refundação de uma instituição inteira. E que, além de tudo, estava adotando uma forma de organização que era estranha à população. Em
vez de dividir esse efetivo em infinitas delegacias pequenininhas,
porque só serve para três coisas. Delegacia pequena serve para ser
arrombada à noite; serve para alguém comunicar um crime em
andamento e o policial responder que não pode sair dali - e não
pode mesmo porque lá têm armas, munição, drogas, inquéritos -, e
serve para as pessoas dizerem que foram assaltadas em frente à
delegacia. É totalmente ineficaz. Uma repartição policial tem que
funcionar 24 horas por dia. Mas isso a população precisava entender. Porque a população quer sempre um policial em seu bairro, em
sua cidade. E o que estávamos montando? Plantões 24 horas. Porque, até então, alguém era preso em Montanha, Pedro Canário, e a
Policia Militar tinha que trazer essa pessoa à Aracruz, à Vitória, para
lavrar o flagrante. Muitas vezes eram daqueles casos de menor
potencial ofensivo onde assina-se um termo circunstanciado e volta-se. Algumas dessas cidades do interior, só tem uma guarnição
da PM. Se sai de lá para trazer alguém para cá, a cidade fica completamente desguarnecida, às vezes, por 24 horas. Então, foram
criados plantões regionais com esse aumento de efetivo. Agora,
precisa explicar para a população, não só que precisava procurar e
confiar mais na polícia, mas também que a polícia estava apurando,
como está apurando cada vez mais. E que a polícia é confiável, que
está se revolucionando, e que está se organizando de uma forma
racional, que a população precisava compreender para não ficar
com medo. Quer dizer, o Judiciário está com esse problema, tentando reduzir as comarcas e enfrentando todo tipo de dificuldades
nesse processo. Então, essas campanhas foram feitas absolutamente no sentido de, primeiro, motivar a população a ter mais
confiança e a procurar a polícia. Informar a população, não só do
aumento do efetivo, mas de toda essa nova organização; dar visibilidade a esses policiais que ficam fazendo serviços dentro das
delegacias, que não são vistos pela população e aumentar a coope-
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ração do policial com a população, com outro policial, com outras
autoridades. E trazer mais eficácia, mais percepção pelo criminoso
desse aperfeiçoamento, como também, ir a um ponto importante.
Segurança pública não é só redução dos índices de violência, mas
também do medo. Porque a população com medo, um não sai de
casa e o outro não faz o restaurante. Até para irem à igreja as pessoas ficam com medo. Quer dizer, a qualidade de vida, a atividade
econômica, tudo isso cai, não só pela violência, mas pelo medo da
violência. Então, havia uma série de motivações, todas exclusivamente voltadas ao interesse público. Chamo a atenção para um
detalhe, porque a Instrução Técnica Conclusiva inovou um pouco,
trouxe alguns detalhes, e, especificamente, chamou a atenção, por
exemplo, porque foi dada tanta importância ao Município de Pedro
Canário – acho que tem 20 mil habitantes. O plano de mídia, essas
decisões, na verdade, vem da Secom; secretarias do governo não
têm essa autonomia. Mas, especificamente, Pedro Canário que chamou a atenção da área técnica, essa é fácil explicar. Pedro Canário,
no ano anterior, havia contribuído para as nossas estatísticas com
22 homicídios; estava disputando com Colatina, por exemplo. Então, o foco ali não era pelo número de habitantes, muito menos
pelo número de eleitores. Quero registrar aqui que nunca fui candidato, nem depois e nem antes; nunca me candidatei a cargo eletivo. Nunca tive filiação a nenhum partido. Nenhum interesse de promoção pessoal ali. Mas Pedro Canário era algo que me preocupava
porque tinha, na ocasião, o dobro do número de mortos do que a
ONU considera guerra civil. Pedro Canário tinha o dobro das mortes
por 100 mil habitantes do que está acontecendo na Síria. Então,
claro que precisava de um foco! Toda essa forma de publicidade
pode fugir um pouco ao mais do mesmo. Mas vimos o que foi fazer
mais do mesmo no Rio de Janeiro, os resultados. Tanto do ponto de
vista financeiro e econômico quanto do ponto de vista de resultados
efetivos na violência. Então, foi empregado nessas campanhas, todas somadas, 0,1% do orçamento da SESP e das instituições vinculadas. Isso não pode dizer que fugiu à razoabilidade, nem que não
tenha tido uma finalidade exclusivamente de perseguir o interesse
público. Agradeço à atenção! Muito obrigado!” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Presidente, solicito a juntada das notas taquigráficas. Já vou proferir o meu
voto que, inclusive, já distribuí. Solicito a juntada, aos autos, do
memorial. Ontem, abri audiência ao Dr. Henrique Herkenhoff. Na
verdade, esse memorial, acho que é um bom documento e diagnóstico, além de defesa, é um bom diagnóstico sobre esse desafio da
segurança pública. Vou ao voto. Aliás, quero fazer um registro, e
não há problema nenhum em fazer, da folha de prestação de serviço que vossa senhoria já prestou ao Estado Brasileiro, como jovem
procurador da República, depois como jovem desembargador federal. E quero dizer que a meta de zerar processos em meu gabinete,
copiei de vossa senhoria, porque ouvi dizer que fez no exercício de
desembargador federal. É um retrato de como a vida é. Foi procurador, e procurador tem pedra na mão. Depois foi julgador, repousa
nos ombros de quem julga uma responsabilidade a mais. E, agora,
como advogado está respondendo a uma irregularidade apontada,
obviamente, com toda legitimidade dos nossos auditores. Mas o
que os auditores pedem, além da irregularidade contábil? A devolução de todo o dinheiro investido em publicidade institucional. Porque acho que o Dr. Henrique já respondeu. Então, vou ao voto e
vou direto a esse ponto, um brevíssimo resumo.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
– “Sua excelência acolhe as justificativas, julga regulares com ressalva, rejeita a pena da senhora Mayana Mega Itaborahy, deixando
de aplicar multa. Em face da divergência, em discussão. Em votação.” 09) Após a realização de sustentações orais, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, devolveu a
palavra ao senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, para apreciação dos processos TC-1435/2006 e TC5582/2010, com pedido de preferência. Após, sua excelência passou a palavra ao senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, para apreciação do processo TC-6983/2015, com pedido de
preferência. 10) A senhora conselheira em substituição MÁRCIA
JACCOUD FREITAS esteve ausente do Plenário durante o julgamento do processo TC-1435/2006. O senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI passou a integrar o Plenário após o
julgamento do mesmo processo. 11) Após integrar o Plenário, o
senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, nos
termos do artigo 101, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal,
incluiu em pauta o processo TC-5214/2014, que trata de Representação em face da Prefeitura Municipal de Guarapari, em que sua
excelência proferiu voto pela extensão ao Instituto de Previdência
dos Servidores do Município de Guarapari dos efeitos da medida
cautelar anteriormente concedida, com a emissão de determina-
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ções e consequente notificação aos interessados, no que foi acompanhado pelo Plenário, à unanimidade. 12) Após a apreciação de
processos com pedido de preferência, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, devolveu a palavra ao
senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, retornando à ordem natural da pauta. 13) O senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO iniciou sua pauta pelo julgamento dos processos TC-1408/2017, TC-1438/2017, TC-2056/2017 e
TC-2471/2017, que tratam de Agravos correlatos, interpostos em
face de decisões proferidas em Representações de interesse da RODOSOL – Concessionária Rodovia do Sol S/A (processos TC8336/2016 e TC-12529/2014). Para o julgamento dos referidos
agravos o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, se retirou da Presidência, que foi assumida pelo conselheiro mais antigo, senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER, nos termos do artigo 21, parágrafo único do Regimento
Interno. 14) O senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO solicitou ao secretário-geral das sessões que apregoasse
os interessados e/ou seus representantes legais nos autos do processo TC-8541/2010, que trata de Representação em face da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, do processo TC3237/2013, que trata de Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Guarapari, e do processo TC-1750/2014, que trata de
Tomada de Contas Especial no âmbito da Prefeitura Municipal de
Jaguaré, a fim de verificar a presença em Plenário para o exercício
da sustentação oral requerida, nos termos do artigo 327, § § 2º e
6º, do Regimento Interno deste Tribunal, o que foi procedido. Apregoados os responsáveis e não havendo manifestação, os processos
foram mantidos em pauta para a próxima sessão, nos termos regimentais. 15) O senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO, com a aquiescência do Plenário, dadas as circunstâncias
fáticas, que autorizam, excepcionalmente, a mitigação do artigo 84
do Regimento Interno da Corte, adiou o julgamento dos processos
TC-4449/2013, TC-7862/2014, TC-13584/2015, TC-6603/2016 e
TC-1347/2017. Sua excelência também adiou o julgamento do processo TC-1347/2017, este a pedido do patrono da parte interessada. 16) O senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA se retirou do Plenário após a apreciação do processo TC4103/2012, constante da pauta do senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER, não retornando até o final da sessão. 17)
Após a leitura do voto do relator, senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER, referente ao processo TC-9623/2014, que trata de Representação em face da Prefeitura Municipal de Aracruz,
pela improcedência, acompanhando o parecer ministerial e divergindo da área técnica, o senhor conselheiro em substituição JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI se manifestou acerca da composição de custos dos serviços de transporte escolar, sugerindo a reabertura da
instrução; o relator adiou o julgamento do feito para avaliar a sugestão do conselheiro substituto, tudo conforme notas taquigráficas
a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI – “Conselheiro Domingos, tenho umas observações a fazer sobre esse tema, até por conta de uma experiência profissional, de quinze anos, nessa área de atuação com controle de custo, de transporte de carga e de passageiro. As informações
trazidas, no relatório do Ministério Público, permitem uma visão
didática de como é formulado o custo do transporte de passageiro
nesse caso, especificamente, do transporte escolar. Parte de uma
premissa básica de custo total, custo variável, custo fixo, que são
divididos por quilometragens, pela quantidade de passageiros. E aí
se afere um determinado valor, que é o parâmetro. Esses custos
fixos podem variar, conforme colocado pelo conselheiro Domingos,
se tem uma quantidade maior de pessoas trabalhando - tem que
diluir aquela mão de obra. Existe um refinamento em relação a isso
que, talvez, aquela formatação trazida pelo Dr. Luciano não permita enxergar, porque trabalhamos ali uma diferenciação entre remuneração de horista e mensalista, que acaba impactando também
nesses valores. Mas isso num aprofundamento técnico maior. Chama a atenção uma divergência de 600 mil reais entre o posicionamento da área técnica e o posicionamento do Ministério Público. Se
fosse numa análise de custo, feita com parâmetros técnicos – e isso
é um trabalho de engenharia – para desenvolver esse tipo de trabalho, esses valores seriam próximos e com nível de desvio que
estaria dentro de um padrão aceitável, de uma curva de aceitação,
de tolerância. Isso tudo tem modelos matemáticos que permitem
chegar nesses valores. Quando li esse voto do conselheiro, primeiro, fiquei pasmo com relação a essa divergência. E queria apresentar uma sugestão que seria um meio termo. Já tive oportunidade de
falar com vossas excelências em reunião administrativa, que temos
determinados segmentos de serviço público - notadamente, esses
voltados para o transporte coletivo de passageiro - que o Tribunal
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não tem uma expertise nesse ramo. E, consequentemente, teria
uma dificuldade grande em fazer a fiscalização desses itens, que
são os itens de alcance social. Vimos aqui transporte escolar no
interior, por quê? Nas capitais tem o transporte coletivo de passageiro que supre essa necessidade de fazer a busca do aluno em
casa e levar à escola, e vice versa. Consequentemente, têm essas
peculiaridades suscitadas por vossa excelência, conselheiro Domingos. Minha sugestão, já que o Dr. Luciano trouxe uma formatação
- e também alguns modelos e alguns parâmetros aplicados em outros estados -, é que reabrisse a instrução processual e devolvesse
isso à área técnica para refazer esses cálculos. Porque isso será
uma forma didática de nós - o Tribunal de Contas, considerando
como uma unidade, envolvendo a área técnica e este conselho deliberativo - também conseguirmos chegar a um indicador que pode
ser aplicado em outros contratos. Digo mais, alargaria isso, se a
área técnica buscasse junto à Secretaria de Educação – e sei que
eles têm esses parâmetros - saber quais parâmetros usam. Pelo o
que entendi, a SEDU utiliza-se de uma metodologia antiga, da década de 80, que se chama GEIPOT. Esse GEIPOT é um grupo executivo na área de transporte, instituído na época dos governos militares, onde se tinha uma acepção de planejamento grande. Então,
tinha diversos grupos executivos em diversas áreas de atuação. E o
GEIPOT acabava trabalhando nessa área específica. A SEDU utiliza-se dessa planilha GEIPOT, que é basicamente aquilo que o Dr.
Luciano trouxe. A planilha GEIPOT foi criada, porquê? Porque os
municípios e os entes públicos não tinham condição de fazer os
cálculos. Então, definiu-se uma planilha e passou-se a utilizar. A
adaptação, a peculiaridade do transporte escolar, que é o grande
desafio. Porque tem que ver as condições locais, a quantidade de
passageiros, a exigência de se ter um monitor junto, tem uma limitação da quantidade de passageiro, do tipo de veículo que terá
acesso de acordo com a topografia do local. Então, têm vários condicionantes ali, que são aplicados. A meu ver, se decidirmos pela
improcedência, desculpe a palavra, mas acho que seríamos levianos num assunto dessa monta. Porque estamos falando de 600 mil
reais. Não acredito que seja esse valor todo a ser restituído. Mas
também nós, simplesmente, virarmos a cara a esse valor estabelecido pela área técnica, e considerarmos como improcedência, entendo que talvez não seja a melhor medida e aquela que alcançaria
uma finalidade: o interesse público. A minha sugestão é que seja
reaberta a instrução - considerando as informações trazidas pelo
Ministério Público -, que seja submetida à área técnica para avaliar
esse contrato, seguindo essas metodologias, sem impor, também,
que faça isso sem pesquisar outros parâmetros. Mas que a utilize
também para obter os números que, por sua vez, serão submetidos
novamente a este Colegiado, que vai tomar uma decisão. E, quem
sabe, definir um parâmetro a ser utilizado na contração por outras
unidades do Estado.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Em face da divergência, devolvo a palavra ao relator.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER – “Quero saber se o Ministério Público de
Contas quer se pronunciar sobre o assunto, porque nos baseamos
em seu parecer.”
O SR. PROCURADOR-GERAL LUCIANO VIEIRA – “A minha
maior dificuldade, no momento de dar o parecer, realmente era
encontrar o alegado dano, justamente por uma ausência de onde
estaria extraído. Vejo razoabilidade nas proposições do conselheiro
Cotta Lovatti. Acredito que isso só vem a somar e, inclusive, engrandecer o próprio trabalho do Tribunal - que terá capacidade. A
dificuldade que tive foi de chegar à conclusão. Acredito que a área
técnica poderá ter uma nova oportunidade de se aprofundar no
tema, que é tão relevante e se apresenta em outros municípios
também. Foi escopo já de auditorias justamente pela importância.
Acredito que essa solução, se corroborar em procedência, trará um
grande conhecimento para todos nós. É uma expertise que ficará
para o futuro.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER – “Senhor presidente, essa questão da quilometragem
cheia e vazia, o artigo 17 da Instrução Normativa Estadual 01/2012,
que o município se baseou. De qualquer maneira, vou adiar o processo para analisar essa proposição feita. Porque uma devolução à
área técnica tem que ser feita de maneira fundamentada. Vou avaliar se mantenho o voto da maneira como está ou se acato isso para
propor nas próximas sessões. Então, adio o processo.” 18) Na
apreciação do processo TC-3899/2015, que trata de Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Anchieta, exercício 2014,
constante da pauta do senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER, o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES,
que havia devolvido os autos em sessão anterior, se manifestou
acompanhando o entendimento do relator, pela rejeição das contas
sem incluir a irregularidade referente a contratação de pessoal,
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acatando, no entanto, a sugestão do senhor conselheiro RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN que seja encaminhada à Segex
proposta de inclusão do tema nas próximas prestações de contas.
O relator manteve o seu entendimento e concordou com a sugestão
de encaminhamento à SEGEX, especificamente para realização de
um estudo sobre o assunto, antes da inclusão do tema na análise
das próximas prestações de contas, entendimento esse que prevaleceu, por maioria dos membros do Plenário, restando parcialmente
vencidos o conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO e
o conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, que votaram acompanhando os pareceres técnico e ministerial, conforme
notas taquigráficas a seguir transcritas: O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “A única
divergência é que o relator afasta a irregularidade referente à contratação temporária na PCA, mantendo, contudo, a rejeição. E o Dr.
Ranna pediu, em voto-vista: ‘inclui a irregularidade afastada’. Concedo a palavra ao conselheiro Sergio Borges para se manifestar.” O
SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Presidente, analisamos o processo, em nosso gabinete, e decidimos
acompanhar o relator, conselheiro Domingos Taufner, acatando a
proposta do conselheiro Rodrigo Chamoun, que seja encaminhada
à Segex proposta para que nas próximas prestações de contas sejam analisadas a lei dos limites de gasto com pessoal, a forma de
contratação de pessoal. E, com isso, a análise da composição desse
limite.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
– “Concordo com essa sugestão feita, mas proponho uma modificação. Encaminhamos à Segex para fazer esse estudo, não já determinando que inclua. Para fazer um estudo sobre isso para realmente fazer uma prestação de contas equilibrada, compatível. E avaliar
se realmente caberia alterar para colocar expressamente na instrução normativa, ou não, esse assunto. Então, nesse ponto, concordo
de encaminhar à Segex para fazer esse estudo.” 19) O senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO assumiu a presidência para a apreciação do processo TC-8397/2016, que trata de
Levantamento realizado na Assembleia Legislativa, na Defensoria
Pública, no Governo do Estado, no Ministério Público, no Tribunal de
Justiça e neste Tribunal de Contas, constante da pauta do senhor
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, face ao impedimento
do senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO. 20) O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN solicitou ao secretário-geral das sessões que apregoasse
a interessada e/ou seu representante legal nos autos do processo
TC-3472/2017, que trata de Recurso de Reconsideração interposto
pela senhora Maria Albertina Menegardo Freitas a fim de verificar a
presença em Plenário para o exercício da sustentação oral requerida, nos termos do artigo 327, § § 2º e 6º, do Regimento Interno
deste Tribunal, o que foi procedido. Apregoada a responsável e não
havendo manifestação, o processo foi mantido em pauta para a
próxima sessão, nos termos regimentais. 21) Para a apreciação do
processo TC-1572/2006, que trata de Prestação de Conta Anual do
Fundo Estadual de Saúde, exercício 2005, de relatoria do senhor
conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, o senhor conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO assumiu a presidência
dos trabalhos, uma vez consta do processo voto do então relator,
senhor conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO. O relator
leu resumo de seu voto pelo afastamento das irregularidades e acolhimento das razões de justificativas, julgando regulares as contas
e deixando de determinar formação de autos apartados. Aberta e
discussão e votação, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN e a senhora conselheira em substituição
MÁRCIA JACCOUD FREITAS concordaram com o relator, bem como
o senhor conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO. O senhor
conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI acompanhou a área técnica que opinou pela irregularidade das contas com
imputação de ressarcimento. O senhor conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO solicitou vista dos autos, na forma do
artigo 83 caput do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo. 22) O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, com a aquiescência do Plenário, dadas as circunstâncias fáticas, que autorizam, excepcionalmente, a mitigação
do artigo 84 do Regimento Interno da Corte, adiou o julgamento do
processo TC-5715/2007. 23) Na apreciação do processo TC6895/2012, que trata de Representação em face da Prefeitura Municipal de Itapemirim, o relator, senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, proferiu voto preliminar para realização de diligência. Aberta a discussão e votação, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO sugeriu ao relator o sobrestamento do feito até o julgamento do prejulgado que cuida de assuntos correlatos, lembrando que, naquele processo, foi proferida
decisão pelo sobrestamento de todos os outros processos relacio-
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nados ao tema, o que foi acolhido pelo relator e pelos demais membros do Plenário, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas:
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - “Senhor presidente, só solicitar ao eminente conselheiro Sérgio Borges, sobre a divergência, onde está exatamente?” O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – “Sua excelência propõe uma diligência notificando o Deputado Theodorico Ferraço sobre manifestação de ingresso nos autos, como terceiro interessado.” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES – “Porque tinha sido solicitado pela senhora Norma, mas ele tem que anuir.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - “Sim. Mas, então, não
há divergência com nenhuma manifestação da área técnica e ministerial.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – “É uma divergência de encaminhamento, excelência. Uma vez que sua excelência não está julgando o mérito,
está propondo um encaminhamento.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - “Senhor presidente,
tem uma outra questão preliminar também. Já estamos analisando
o julgamento, o prejulgado que cuida, entre outros também, de
assuntos relacionados a este processo. E, ao se decidir pelo prejulgado, este Plenário decidiu pelo sobrestamento de todos os outros
processos relacionados ao tema, que é o caso deste processo.” O
SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Presidente, se houver aquiescência do Plenário, vamos sobrestar.” O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – “Aguardar o julgamento do prejulgado para, então, dar
encaminhamento. É adequado. Fica sobrestado, aguardando o julgamento do prejulgado.” 24) No julgamento do processo TC10375/2016, que trata de Recurso de Reconsideração interposto
pelo MPEC em face de Parecer Prévio que aprovou com ressalvas a
Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Ibatiba, exercício
2013, de relatoria do senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN proferiu voto-vista acompanhando a área técnica pelo
provimento ao recurso. O relator manteve o seu voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela negativa de provimento, mantendo-se inalterado o parecer prévio recorrido. Aberta a discussão
e votação, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO e o senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI acompanharam a divergência, enquanto que o senhor
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e a senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS acompanharam o
relator. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, proferiu voto de desempate, nos termos do artigo 87
do Regimento Interno da Casa, acompanhando o entendimento do
relator. – LEITURA DE ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO UNÂNIMES
– O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER procedeu à
leitura do Parecer Prévio TC-66/2017, proferido nos autos do processo TC-3139/2017, em atendimento ao artigo 73, inciso VII, do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos noventa e nove processos
constantes da pauta, fls. 53 a 70, parte integrante da presente ata.
Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou encerrada a sessão às
dezenove horas e quinze minutos, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores auditores e senhor procurador para a próxima sessão do Plenário, que será administrativa, a
ser realizada no dia primeiro de agosto de dois mil e dezessete, às
treze horas, e para a sessão ordinária, que será realizada em seguida, à hora regimental. E, para constar, eu, EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO, secretário-geral das sessões ad hoc lavrei a presente ata que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem
como pelo senhor presidente, demais conselheiros, conselheiros
substitutos e senhor procurador.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 03418/2000-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 1999
Apensos: 02946/2000-7
Responsável: CLEBER CAMPANHA, DEJAIR CAMATA
Deliberações: Decisão. Arquivar sem baixa de débito e responsabilidade. Devolver ao MPEC.
Processo: 03425/2000-3
Unidade gestora: Companhia Espírito Santense de Saneamento
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 1998
Apensos: 04285/2000-1
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Responsável: ANGELO ANDRE VIEIRA SEGATTO, CLAUDIO
DE MORAES MACHADO, LUIZ HENRIQUE DINELLI DO AMARAL, SAMUEL ORTULANE NARDOTTO
Deliberações: Decisão. Quitação para Angelo André Vieira Segatto.
Devolver ao MPEC.
Processo: 06135/2001-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Presidente Kennedy
Classificação: Tomada de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2003
Responsável: ROBERTO CARLOS DA SILVA BAIENSE
Deliberações: Decisão. Quitação. Arquivar. Devolver ao MPEC.
Processo: 04867/2002-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Classificação: Pedido de Revisão
Apensos: 00646/2001-3, 01453/1998-4, 01680/2000-4,
02898/1998-4, 03078/1997-9, 03542/1999-1, 06429/1997-1
Interessado: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
Requerente: PEDRINHO RAUL HOPPE [Luiz Augusto Mill]
Deliberações: Decisão. Quitação. Arquivar sem baixa de débito e
responsabilidade. Devolver ao MPEC.
Processo: 05001/2002-7
Unidade gestora: Departamento de Edificações e Obras
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 1994
Interessado: CELIA LUCIA VAZ DE ARAUJO
Responsável: MARIO HENRIQUE MAURICIO JORGE
Deliberações: Decisão. Arquivar sem baixa de débito e responsabilidade. Devolver ao MPEC.
Processo: 01096/2003-3
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00685/1999-6, 01232/2003-9, 01311/1999-6
Recorrente: SANDRA CARVALHO DE BERREDO
Deliberações: Decisão. Arquivar sem baixa de débito e responsabilidade. Devolver ao MPEC.
Processo: 03325/2003-5
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 01050/2000-7, 01835/1998-7, 05092/1997-2,
06321/1997-2, 06322/1997-7, 06560/1997-8
Interessado: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Recorrente: ROBSON MENDES NEVES
Deliberações: Decisão. Arquivar sem baixa de débito e responsabilidade. Devolver ao MPEC.
Processo: 00827/2004-1
Unidade gestora: Administração do Palácio e Residencias Oficiais
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00995/2004-1, 01299/2002-4, 01961/2002-6
Recorrente: GENTIL ANTONIO RUY
Deliberações: Decisão. Quitação. Devolver ao MPEC.
Processo: 00186/2005-7
Unidade gestora: Casa Militar
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 01621/2003-1, 02588/2003-4
Recorrente: CARLOS CARVALHO LOUREIRO
Deliberações: Decisão. Arquivar sem baixa de débito e responsabilidade. Devolver ao MPEC.
Processo: 01948/2005-5
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 01454/2003-1, 02338/2002-2, 05287/2002-9,
07129/2002-7
Recorrente: SERGIO MISSE [AUGUSTO DE ANDRADE MANSUR,
KARLA CABRAL BATISTA, MURILO SALOMÃO BARBOSA, SERGIO
MONTEIRO CUPERTINO DE CASTRO]
Deliberações: Decisão. Quitação para Stélio Dias. Arquivar sem
baixa de débito e responsabilidade. Devolver ao MPEC.
Processo: 01435/2006-2
Unidade gestora: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
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Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2005
Apensos: 00632/2006-2, 01589/2006-1, 02279/2005-3,
03734/2005-1, 04301/2008-2
Interessado: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Responsável: ALEXANDRE MARCELO COUTINHO SANTOS [Flávia Motta, José Carlos Stein Jr, Luciano Damasceno da
Costa], CESAR ROBERTO COLNAGHI [Jorge Elias Zucoloto Junior, José Carlos Stein Jr, Lais Lemos Bragatto, Stela Mara Cardoso
Reis], CLAUDIO HUMBERTO VEREZA LODI [Darcy Henrique
Pellissari], PAULO ROBERTO FOLETTO [Darcy Henrique Pellissari], REGINALDO DE ALMEIDA [Jabes Miguel Moraes Júnior],
ROBSON DE SOUZA VAILLANT
Adiamento: 4ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Decretar prescrição. Afastar irregularidades. Regular c/ Quitação. Arquivar.
Processo: 02018/2008-6
Unidade gestora: Polícia Militar do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2007
Apensos: 05134/2008-3
Interessado: POLICIA MILITAR ES
Responsável: ANTONIO CARLOS BARBOSA COUTINHO [CELSO LUIZ MACHADO JUNIOR]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Irregular. Ressarcimento 2.136 VRTES.
Processo: 05582/2010-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Interessado: PREFEITURA COLATINA
Responsável: LEONARDO DEPTULSKI [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], MARIA AUXILIADORA TOREZANI DE OLIVEIRA
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 08541/2010-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 00926/2011-1
Representante: PLAY CITY EVENTOS EIRELI - EPP
Responsável: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], CRISTIANE
RESENDE FAGUNDES PARIS [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO
JOSINO CORDEIRO], CRISTIANO TESSINARI MODESTO [LUISA
PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], H. V. OLIVEIRA
PRODUCOES E EVENTOS - ME [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA, LUIZ RICARDO AMBROSIO
FILGUEIRAS], JOSE CARLOS MOYSES TURBAY [Carlos Roberto
Gouvêa Dercy, Roberta Sartório Turbay], L. M. RAMOS - ME, LEANDRO MORENO RAMOS, MARCELO GOMES PIMENTEL [PEDRO JOSINO CORDEIRO], MARCO AURELIO COELHO [LUISA
PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], OLDAIR DA SILVA FERREIRA [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], ROBSON RODEIOS LTDA - EPP, VAGNER ANTONIO DE
SOUZA [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 02975/2013-5
Unidade gestora: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
Apensos: 02001/2013-7, 02063/2013-8, 03684/2012-1,
06422/2012-9
Interessado: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Responsável: FLORA REGINA HERNANDES GONCALVES,
GLAUBER DA SILVA COELHO, JONSTON ANTONIO CALDEIRA
DE SOUZA JUNIOR, KERSBYENNE MARQUES MAGNAGO IZOTON, MARCIA REGINA QUEIROZ, PAULO MARCOS LEMOS,
ROBERTO CARLOS TELES BRAGA, RODRIGO FLAVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN, THEODORICO DE ASSIS FERRACO, WALDEIR DA SILVA SANTOS, WANDERLANIO ALVES LORETE
Adiamento: 1ª Sessão
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Deliberações: Acórdão. 1) Afastar parcialmente irregularidades.
2) Regular c/ Quitação p/Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
3) Regular c/ Ressalva e Quitação p/ Theodorico de Assis Ferraço,
Roberto Carlos Teles Braga, Jonston Antônio Caldeira de Souza e
Paulo Marcos Lemos. 5) Extinção sem resolução de mérito p/ os
demais. 6) Determinação. 7) Arquivar. Sem divergência, absteve-se de votar, por impedimento, o conselheiro Chamoun.
Processo: 03093/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Interessado: PREFEITURA LINHARES
Responsável: GUERINO LUIZ ZANON [ALEX DE FREITAS ROSETTI, AMÁLIA BRAGATTO NASCIMENTO VIEIRA, ANNA PAULSEN,
BÁRBARA DALLA BERNARDINA LACOURT, CARLOS EDUARDO
AMARAL DE SOUZA, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS, DEBORAH DA SILVA FARIA BORGES BARBOSA, FLAVIO CHEIM JORGE,
GUSTAVO LYRIO JULIÃO, LENNON GUIDOLINI FERNANDES DA
COSTA, LUANA ASSUNÇÃO DE ARAÚJO ALBUQUERK, LUCAS SCARAMUSSA, MARCELO ABELHA RODRIGUES, MARCELO RODRIGUES
NOGUEIRA, MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES, MYRNA FERNANDES CARNEIRO, NÁDIA LORENZONI, RENATO SANTANA ALVES,
VICTOR DE ALMEIDA DOMINGUES]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Sobrestado
Processo: 03237/2013-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
Apensos: 05814/2013-1
Interessado: CAMARA GUARAPARI
Responsável: CARLOS AILTON REIS SABADINI, CARLOS
EURICO PEREIRA DOS SANTOS, CLAUDIA COSTA CALENTI
SUELA, CLAUDICEIA DE SOUZA FRANCISCO, FUNDACAO
EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI [Gilberto Simões
Passos, WILLIANS FERNANDES SOUSA], GUILHERME FLAMINIO
DA MAIA TARGUETA, INSTITUTO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO INTERSETORIAL IADI, JORNAL HORA AGHA LTDA
- ME, JOSE RAIMUNDO DANTAS, KELEN POMPERMAYER CAPISTRANO, LILIA MARIA CARVALHO DOS SANTOS, MANOEL
ALVES FERREIRA - ME, MARCO ANTONIO NADER BORGES,
MARCO ANTONIO PEREIRA MARTINS, NOVA FASE SERVICOS EM COMUNICACOES LTDA, PAULO VINICIUS MOREIRA
RAPOSO DE AGUIAR, PUBLICA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LTDA - ME, RITA DE CASSIA BUBACK, RUTH
RAMALHETE FERREIRA, SOTER FERNANDES LYRA, THIAGO
PIMENTA MOREIRA [João Alexandre de Vasconcellos], WR COMUNICACAO LTDA - ME
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 04009/2013-7
Unidade gestora: Companhia Espírito Santense de Saneamento
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
Apensos: 06580/2012-4, 07386/2013-6
Interessado: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
CESAN
Responsável: ANSELMO TOZI [SANDRA SILY], ANTONINA
SILY VARGAS ZARDO [SANDRA SILY], CARLOS EDUARDO
FERNANDES SALEME [SANDRA SILY], CARLOS FERNANDO
MARTINELLI [SANDRA SILY], MARCIA CHRISTINA DE BRITO [SANDRA SILY], MP PUBLICIDADE LTDA - EPP [WANDS
SALVADOR PESSIN], NEIVALDO BRAGATO [SANDRA SILY],
SANDRA SILY
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Manter em pauta
Processo: 04449/2013-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 04445/2013-4, 04446/2013-9, 04576/2010-8,
05051/2004-1
Recorrente: CARLOS OLIVEIRA GALVEAS [Arnaldo Brasil Fraga, Gustavo Miguez Costa, JOANA BARROS VALENTE, Ricardo Barros Brum ], MARIA BERNADETE AGUIRRE VON RANDOW [Arnaldo Brasil Fraga, Gustavo Miguez Costa, JOANA BARROS VALENTE, Ricardo Barros Brum ]
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Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01750/2014-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: PREFEITURA JAGUARE
Responsável: ALCY MARINHO DE BACKER, ASSOCIACAO
DESPORTIVA BOTAFOGO DE JAGUARE, CARLOS ESTEVAN
FIOROT MALACARNE, PEDRO JADIR BONNA, ROGERIO FEITANI, SERGIO PINTO CORREA [Millayni Gama Camata]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 07862/2014-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: TRIBUNAL CONTAS ESPIRITO SANTO
Responsável: AGLIMAR VELOSO NETO, ANTONIO CARLOS
NASCIMENTO VALENTE, EVILASIO DE ANGELO, MANOEL
LOPES CANCADO JUNIOR, MARCOS ANTONIO RODRIGUES,
NEUCIMAR FERREIRA FRAGA [SANTOS FERREIRA DE SOUZA],
SAULO RODRIGUES MEIRELLES
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 11052/2014-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataizes
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 11048/2014-1, 11050/2014-8
Representante: FRANCISCO PEREIRA BRANDAO
Responsável: IVETE BATISTA DA SILVA, LUCINEY ALVES
RODRIGUES SOARES, ROBERTINO BATISTA DA SILVA [ALINE DUTRA DE FARIA, FELIPE OSORIO DOS SANTOS, Robertino Batista da Silva Junior], RODRIGO ATHAYDE MAYRINK, THIAGO
BONATO CARVALHIDO
Terceiro interessado: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO ESPIRITO SANTO [Eduardo Santos Sarlo, GLAUCO BARBOSA DOS REIS, LUCIANO PAVAN DE SOUZA, TABATA ENGELHARDT HAIDU]
Deliberações: Sustentação oral. Manter em pauta
Processo: 05925/2015-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00542/2008-1, 01982/2008-7, 03361/2006-6,
03950/2008-1
Interessado: MAX FREITAS MAURO FILHO [ALTAMIRO THADEU F.
SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA, LUIZ RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS], NELSON ALVES DE AGUIAR
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 06749/2015-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 07257/2015-3, 07634/2008-1
Recorrente: JOAO ARTEM [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO,
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA]
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 13584/2015-2
Classificação: Prejulgado
Suscitante: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Adiamento: 4ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 13592/2015-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataizes
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO ES
Responsável: JANDER NUNES VIDAL, ROBERTINO BATISTA
DA SILVA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Arquivar.
Processo: 01988/2016-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Domingos Martins
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Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03474/2009-1
Recorrente: WANZETE KRUGER [OCTAVIO LUIZ GUIMARÃES]
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 04590/2016-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2015
Responsável: ABEL SANT ANNA JUNIOR, CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS, EDISON VALENTIM FASSARELLA,
GEORGE MACEDO VIEIRA, JOANA D ARCK CAETANO, JORGE
HAILTON MUNDINHO FERREIRA, LIGA INDEPENDENTE DAS
AGREMIACOES CARNAVALESCAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, MARCIA ALVES FARDIM NOVAES
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Decisão. Converter em TCE. Citar 30 Dias.
Processo: 06064/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00416/2013-1, 03056/2013-1
Recorrente: WILSON BERGER COSTA [BENÍCIO HELMER, MAURO ESTEVAM, PETRONIO ZAMBROTTI FRANÇA RODRIGUES]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 06603/2016-4
Classificação: Prejulgado
Suscitante: Conselheiro Efetivo (Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun)
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 06799/2016-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD [LUISA
PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Deliberações: Adiado
Processo: 09287/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Deliberações: Decisão. Arquivar.
Processo: 09668/2016-4
Classificação: Prejulgado
Suscitante: Conselheiro Efetivo (Sérgio Manoel Nader Borges)
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 10475/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: GESTTO ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA [GABRIELE SCHERRER GRIPP, LUIZ FERNANDO SPERANDIO, LUIZ
FERNANDO SPERANDIO]
Deliberações: Acórdão. Improcedência. Ciência. Arquivar.
Processo: 10505/2016-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: ACTA ENGENHARIA LTDA, EDSON HAJE SILVA
Responsável: HAROLDO CORREA ROCHA, LARISSE BRUNORO GRECCO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01049/2017-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Agravo
Recorrente: ADRIANO JOSE GERMANO DE OLIVEIRA, BRUNO CARLESSO DOS REIS, KAROLINA GABRIELA MARQUES
GONCALVES, RAPHAEL MOURAO GABRIEL, SYMONTHON
GOMES SANTANA
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Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Apensar ao processo TC10491/2016.
Processo: 01073/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 01553/2014-4, 01559/2014-1, 03893/2015-9
Recorrente: MIGUEL LOURENCO DA COSTA [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 01347/2017-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Responsável: JULIO CESAR FERRARE CECOTTI
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01408/2017-1
Unidade gestora: Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo, Departamento de Estradas
de Rodagem do Espírito Santo, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Classificação: Agravo
Recorrente: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A. [RODRIGO LOUREIRO MARTINS]
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Nâo conhecer. Arquivar. Sem divergência,
absteve-se de votar o conselheiro Chamoun, por suspeição.
Processo: 01438/2017-1
Unidade gestora: Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo, Departamento de Estradas
de Rodagem do Espírito Santo, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Classificação: Agravo
Recorrente: CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA
LTDA [Alison Kaiser Guerini de Araújo, SOLANGE FARIA MADEIRA
PIANTAVIGNA], DUDAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. - ME [Alison Kaiser Guerini de Araújo, SOLANGE FARIA MADEIRA PIANTAVIGNA]
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Nâo conhecer. Arquivar. Sem divergência,
absteve-se de votar o conselheiro Chamoun, por suspeição.
Processo: 01560/2017-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Aracruz
Classificação: Consulta
Consulente: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES, Aracruz, ALCÂNTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS)
Deliberações: Adiado
Processo: 02056/2017-1
Unidade gestora: Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo, Departamento de Estradas
de Rodagem do Espírito Santo, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Classificação: Agravo
Recorrente: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA
LTDA [ALBERTO NEMER NETO, ANDRE OURIVIO FERNANDES,
BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA, CAROLINA SARMENTO
SPALENZA, DA LUZ , RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS,
DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI, FELIPE ITALA RIZK, FERNANDO GOMES DOS SANTOS, ISABELA DE ARAUJO SAAR, LUISA PEREIRA
VIANA, PEDRO COTA PASSOS, RAFAEL RAMOS FRIGGI, VINICIUS
DINIZ SANTANA], URBESA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA [ALBERTO NEMER NETO, ANDRE OURIVIO FERNANDES, BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA, CAROLINA SARMENTO
SPALENZA, DA LUZ , RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS,
DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI, FELIPE ITALA RIZK, FERNANDO GOMES DOS SANTOS, ISABELA DE ARAUJO SAAR, LUISA PEREIRA
VIANA, PEDRO COTA PASSOS, RAFAEL RAMOS FRIGGI, VINICIUS
DINIZ SANTANA]
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Nâo conhecer. Arquivar. Sem divergência,
absteve-se de votar o conselheiro Chamoun, por suspeição.
Processo: 02471/2017-6
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Unidade gestora: Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo
Classificação: Agravo
Recorrente: Ministério Público de Contas
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Concessão de efeito suspensivo.
Notificação para contra-razões ASPE e RODOSOL. Sem divergência, absteve-se de votar o conselheiro Chamoun, por suspeição.
Processo: 03798/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: FABRICIO PETRI
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinar.
Processo: 03811/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: VICTOR DA SILVA COELHO
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinar.
Processo: 03998/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: BRUNO TEOFILO ARAUJO
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinar.
Total: 46 processos
- CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 02343/2012-1
Unidade gestora: Polícia Civil do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
Apensos: 03056/2012-1
Interessado: POLICIA CIVIL ES
Responsável: CELENEH BENTO PERIM, CELSO FELIPE FERRARI, INES ANGELA LOSS, JOAO FRANCISCO ARLEU NETO,
JOEL LYRIO JUNIOR, JOSEMAR ANTONIO SPERANDIO, JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA, PAULO CESAR FERREIRA
Deliberações: Adiado
Processo: 04103/2012-4
Unidade gestora: Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
Responsável: CARLOS ROBERTO DE PAULA RIBEIRO, FERNANDA LEAL REIS, MAYTE CARDOSO AGUIAR [MAYTÊ CARDOSO AGUIAR], MYRIAM BITTENCOURT SABRA AMANCIO
PEREIRA, ROSELY MARIA SALVADOR, TEREZA CRISTINA
MARTINS BARCELLOS, TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO CASOTTI, ZELMAR CARNEIRO BERNARDINO
Deliberações: Sustentação oral. Manter em pauta
Processo: 04279/2012-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO
Responsável: ALBINA CONSERVACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA, EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES [ALOÍZIO FARIA DE SOUZA FILHO, BRUNO RICHA MENEGATTI, DIOGO PAIVA
FARIA, LUCAS CAMPOS DE SOUZA, MARLILSON M. SUEIRO DE
CARVALHO, RODRIGO CAMPANA TRISTÃO, RUBENS CAMPANA
TRISTÃO, WILER COELHO DIAS], TACIANA PASOLINI MAGALHAES [ANDREI COSTA CYPRIANO, ISAAC PAVEZI PUTON, JEDSON MARCHESI MAIOLI]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01835/2014-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 05928/2009-8, 09680/2013-1
Recorrente: ELIESER RABELLO
Vista: João Luiz Cotta Lovatti (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Provimento Parcial. Rejeitar preliminar. Reformar o Acórdão TC-304/2013. Arquivar.

Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Página 84
Processo: 03057/2014-2
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Anchieta, Prefeitura Municipal de Anchieta
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
Responsável: DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARAES [Guilherme
Guerra Reis, LUCIANA DRUMOND DE MORAES, Nelson Wilians
Fratoni Rodrigues, Rafael Sganzerla Durand], DELTON BEZERRA
VIANNA [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO],
EDIVAL JOSE PETRI, JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI,
MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 04294/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03939/2013-1
Recorrente: ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS GOZZER [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD [LUISA PAIVA MAGNAGO,
PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento parcial. Manter multas. Afastar determinação. Arquivar.
Processo: 09623/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Unidade Técnica do TCEES (SecexDenuncias)
Responsável: ACACIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA, COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ESCOLARES E PASSAGEIROS
DE ARACRUZ [GIORDANO MORATTI CASTIGLIONI], SAULO RODRIGUES MEIRELLES
Deliberações: Adiado
Processo: 03899/2015-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
Apensos: 00580/2014-1, 00582/2014-9
Responsável: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD [PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Parecer Prévio. 1) Rejeição - 2) Determinação - 3)
Determinação à Segex de estudo. Parcialmente vencidos conselheiros Ranna e João Luiz, que acompanharam área técnica e
MPEC.
Processo: 08397/2016-1
Unidade gestora: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo, Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, Governo do
Estado do Espírito Santo, Ministério Público do Estado do Espírito
Santo, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Levantamento
Responsável: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, ELDA MARCIA
MORAES SPEDO, LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA, PAULO CESAR HARTUNG GOMES, SERGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO, THEODORICO DE ASSIS FERRACO
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Recomendação. Determinação prazo 90
dias. Arquivar.
Processo: 10062/2016-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataizes
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 09997/2016-9
Representante: Unidade Técnica do TCEES (SecexEngenharia)
Responsável: GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES, JANDER
NUNES VIDAL, MARCOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR, PAULO ROBERTO BIGHI, ROBERTINO BATISTA DA SILVA, VALQUIRIA ARAUJO GOULART
Terceiro interessado: TELT ENGENHARIA EIRELI - EPP
Deliberações: Decisão. Notificação 15 dias. Determinação.
Processo: 10396/2016-2
Unidade gestora: Governo do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Deputado estadual (ES, SERGIO MAJESKI)
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Deliberações: Decisão. Conhecer. Sobrestar o processo até o julgamento da ADI 5691-STF. Por maioria, vencido o conselheiro
substituto João Luiz Cotta Lovatti, que acompanhou o MPEC.
Total: 11 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 05759/2012-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Interessado: PREFEITURA SAO MATEUS
Responsável: AGNELO SANTA FE AQUINO NETO, AMADEU
BOROTO, AMAURI PINTO MARINHO, CONRADO BARBOSA
ZORZANELLI, GETALVARO GOMES DA SILVA, GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA, LUIGIA UBIZZONI BORDONI, MAURO JORGE
PERUCHI, RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO,
SARA MENDONCA SANTOS COSTA, TATIANA APARECIDA
OTONI, VIVALDO GONCALVES LOPES NETO
Deliberações: Sobrestado
Processo: 02970/2013-2
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
Apensos: 02072/2013-7
Interessado: SESP
Responsável: HENRIQUE GEAQUINTO HERKENHOFF
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Ressalva. Determinações. Arquivar.
Processo: 04646/2016-9
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
de Cariacica
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: GIOVANA DE SIQUEIRA NOVAES BUAIZ,
PRISCILA DOS REIS VASCONCELOS
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.
Processo: 05301/2016-5
Classificação: Ato Normativo - Projeto de Enunciado de Súmula
Jurisprudência
Interessado: Conselheiro Efetivo (Sérgio Aboudib Ferreira Pinto)
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 06737/2016-6
Unidade gestora: Procuradoria Geral do Município de Cariacica
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: EDINALDO LOUREIRO FERRAZ
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.
Processo: 06777/2016-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Defesa Social de Cariacica
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: FABRICIO ARAUJO DUTRA
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.
Processo: 00263/2017-2
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Responsável: LUCIANA LOPES PINHEIRO
Deliberações: Acórdão. Improcedência. Arquivar.
Processo: 02273/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: JACIRO MARVILA BATISTA
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Processo: 03472/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Classificação: Recurso de Reconsideração
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Recorrente: MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE]
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 03880/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: THIAGO PECANHA LOPES
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinar.
Processo: 03974/2017-5
Unidade gestora: Governo do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Acompanhamento
Responsável: PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinar. Arquivar.
Total: 11 processos
- CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 01572/2006-6
Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2005
Apensos: 01723/2006-8
Interessado: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Responsável: ALLAN JACQUESON BARBOSA LOBO, ALTANOR LOBO DINIZ, ANA LUCIA DUQUE BARBOSA, ANSELMO
TOZI, ANTONIO RIZZO MOREIRA DOS SANTOS, EGLE MADEIRA CRISTOVAO, ELIZABETH GOMES GOBBI VERZOLA,
GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA, INACIO COUTINHO, INEZ VENTURA SESSA, JOSE FRANCISCO
ALMEIDA VIEIRA, LUCIANA CEOLIN STEFANON, MANOEL
ALVES CATARINA, NELIO ALMEIDA DOS SANTOS, RENATO
CARLOS VIEIRA, ROSANE ERNESTINA MAGESTE, SONIA MARIA DALMOLIM DE SOUZA, SONIA MARIA DEMETRIO
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Processo: 05715/2007-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02963/2006-1
Recorrente: ALUIZIO CARLOS CORREA [ANDERSON SANT´ANA PEDRA, BRUNA FONTANA ZANONI, TALYTTA DAHER RANGEL
FORATTINI PEDRA]
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02106/2012-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Classificação: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2011
Apensos: 06830/2012-4
Interessado: CAMARA SANTA MARIA JETIBA
Responsável: ALAIRA HAMER [CARLOS CEZAR LIBERATORE
JUNIOR, Leonardo Becker Passos de Oliveira, MARCELO SEMPRINI FERREIRA], EITEL GUMS, LINDOLFO TUROW [Luiz Augusto
Mill], MARIA HENKE [CARLOS CEZAR LIBERATORE JUNIOR,
MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA],
NELSON MIERTSCHINK [CARLOS CEZAR LIBERATORE JUNIOR,
CHRISTIAN LUIZ T. DE REZENDE LUGON, LUIZ ALFREDO SOUZA
E MELLO, MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA]
Deliberações: Acórdão. Negar exequibilidade à Lei Municipal
1192/2009. À 2ª Câmara p/ julgamento de mérito.
Processo: 06895/2012-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 03658/2013-5
Responsável: EDER BOTELHO DA FONSECA, NORMA AYUB
ALVES, PAULO JOSE AZEVEDO BRANCO
Deliberações: Decisão. Sobrestado. Aguardar julgamento do prejulgado conforme notas taquigráficas.
Processo: 03070/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Responsável: JAVAN DE OLIVEIRA SILVA
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
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Processo: 04292/2014-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: SEJUS
Responsável: BARTOLOMEU MARTINS LIMA, BERNARDETE
DELURDES GUERRA DE MATTOS, CAMILA SANTA CLARA
PIO, FABIANA GONRING XAVIER, FABIANO CALLEGARIO
SILVA, FERNANDA TRAVAGLIA DE OLIVEIRA PIVETTA,
IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA, INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACAO PRISIONAL SA,
IVYE NEVES SALVADOR, LUCIMAR DE SOUSA BARROS LESSA, LUCIMAR NERIS CASTRO, MARIA DE LOURDES SOARES,
NARA FALQUETO CALIMAN, NEIDEMARA APARECIDA FELIPINI RIBEIRO, ROBERTA BARBOSA DOS SANTOS PRATES,
RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, WAGNER FISCHER SARMENTO
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 06983/2015-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classificação: Solicitação de Auditoria/Inspeção
Responsável: CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA, EVERSON VIEIRA DE SOUZA, FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA [BRUNA CORREA DE REZENDE REIS, FILIPE FIGUEIRA
VILELA PINTO, GUSTAVO GOMES DA COSTA, JAMILLE VERDINI
MARTINS, LIVIA TERRA RODRIGUES RUDIO, LORENA PINTO BARBOZA SANTANA, LORENZO RODRIGUES MENDEZ, PEDRO PAULO
PASSALINI FERREIRA, PENHA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES, RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARÃES, RODRIGO DE
ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONÇA], LEONARDO DEPTULSKI [DANIEL LOUREIRO LIMA, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS,
NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAÚJO, PAULA AMANTI CERDEIRA, RENAN SALES VANDERLEI, THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA],
LUIZ ZOUAIN SOBRINHO, RENANN BRAGATTO GON
Solicitante: Presidente de Comissão da ALES (Comissão
Parlamentar de Inquérito) [PEDRO PAULO PASSALINI FERREIRA, RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARÃES]
Deliberações: Acórdão. Procedência Parcial. Acolher parcialmente
razões de justificativa. Multa individual R$3000 p/ Luiz Zouain
Sobrinho, Everson Vieira de Souza, Renann Bragatto Gon, Carlos
Eduardo Messa Barbosa, FACOM F de Almeida Construções Ltda.
Processo: 10375/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03345/2014-8
Interessado: JOSE ALCURE DE OLIVEIRA
Recorrente: Ministério Público de Contas
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Parecer Prévio. Conhecer. Negar provimento. Manter
aprovação c/ ressalvas. Por maioria, pelo voto de desempate da
Presidência, que acompanhou o relator. Vencidos os conselheiros
Rodrigo, Ranna e João Luiz, que acompanharam área técnica e
MPEC.
Processo: 03983/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: GUERINO LUIZ ZANON
Deliberações: Decisão. Alerta. Arquivar.
Processo: 04010/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA
Deliberações: Decisão. Alerta. Arquivar.
Total: 10 processos
- CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Processo: 03513/2007-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Classificação: Pedido de Reexame
Recorrente: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01013/2011-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vitória
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Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00244/2006-4, 00440/2004-5, 01455/2004-3,
01587/2004-6, 12630/2015-7
Interessado: ADEMAR SEBASTIAO ROCHA LIMA [BÁRBARA DALLA
BERNARDINA LACOURT, FLAVIO CHEIM JORGE, MARCELO ABELHA
RODRIGUES, MYRNA FERNANDES CARNEIRO]
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 06036/2012-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Responsável: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS [LUIZA
PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], LUCIO BERILLI
MENDES [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO],
URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA [Raphael Barroso de
Avelois], VAGNER ANTONIO DE SOUZA [PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Deliberações: Sobrestado
Processo: 00967/2013-7
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: SEDU
Responsável: HAROLDO CORREA ROCHA, IVAN LAUER,
KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo: 02254/2014-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibitirama
Classificação: Consulta
Consulente: JOSE TAVARES DE MOURA
Deliberações: Sobrestado
Processo: 02452/2014-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Responsável: ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
Deliberações: Adiado
Processo: 02654/2014-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Cariacica
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Responsável: SHIRLENE PIRES MESQUITA DE ALMEIDA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 11412/2015-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02233/2010-8, 11813/2015-7, 11814/2015-1
Interessado: TENORIO GOMES DA SILVA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 11814/2015-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Marilândia
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02233/2010-8, 11412/2015-1, 11813/2015-7
Interessado: MAURICIO COLATTO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01687/2016-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Alegre
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03082/2012-4, 03206/2012-9, 06035/2012-5
Recorrente: DJALMA DA SILVA SANTOS [João Felipe Calmon
Nogueira da Gama, MARIA CHARPINEL SANTOS]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 04854/2016-9
Unidade gestora: Departamento de Estradas de Rodagem do Espí-
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rito Santo
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 04161/2004-6
Interessado: EDUARDO ANTONIO MANNATO GIMENES
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo: 00958/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Viana
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Deliberações: Adiado
Total: 12 processos
- CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 02101/2012-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
Apensos: 05781/2012-2
Interessado: CAMARA ITAPEMIRIM
Responsável: ADIEL DOS SANTOS PEREIRA, ALEXSANDRO
DA CONCEICAO SACRAMENTO, ARILSON DE ANDRADE DA
SILVA, EDVALDO DE ANDRADE PECANHA, EXECUTA CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA - ME [GIOVANNI SANGLARD
HERMISDORFF], FERNANDO ANTONIO MOREIRA PINHEIRO,
GALANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS [ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE], GELSON PEREIRA DA SILVA, MARIA DA
PENHA SILVA BRASIL, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA,
ROBERTO LIMA COIMBRA, VANDERLEI LOUZADA BIANCHI
Adiamento: 4ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03483/2013-8
Unidade gestora: Banco do Estado do Espírito Santo S/A
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
Apensos: 04985/2013-2
Interessado: BANESTES SA
Responsável: ADENILSON GOMES DA SILVA, ANDERSON
FERRARI JUNIOR, ANSELMO CUSTODIO LAMAS LOPES, ANSELMO MAGESKI, BRUNO CURTY VIVAS, BRUNO PESSANHA
NEGRIS, CLAUDIA VALLI CARDOSO MACHADO, DOUGLAS
FRANCISCO COSMO, GIVALDO BARCELOS JUNIOR, JOSE
ANTONIO BOF BUFFON, LUIZ ALFREDO PRETTI, MARA
CRISTINA FALLER PEREIRA MATTOS, MARIA AUGUSTA
CARLETE, MARIA CONCEICAO SANTOS ALMEIDA, MARIA
GORETH GASPARINI SELVATICI, MARILZA CANDIDO RIBEIRO, MONICA CAMPOS TORRES, PAULO EMANUEL FONSECA
DOMINGUES TAVARES, PEDRO PAULO BRAGA BOLZANI,
RANIERI FERES DOELLINGER, RENATTA DE CARVALHO FIGUEIREDO RANGEL, SANDRA MARA SIMOES ARAUJO, WLADIMIR KOEHLER BEHNING
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 04448/2013-8
Unidade gestora: Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02527/2008-9, 04904/2008-2
Recorrente: DERCELINO MONGIN [EDER JACOBOSKI VIEGAS],
GETULIO DARCY CURTY PIRES [EDER JACOBOSKI VIEGAS,
FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO], LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA [EDER JACOBOSKI VIEGAS]
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 08463/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: TRIBUNAL CONTAS ESPIRITO SANTO
Responsável: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA [MARGARETT DE OLIVEIRA KUSTER], ELISON CACIO CAMPOSTRINI [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA
SILVA], JOSE GERALDO GUIDONI [IGOR WANDY VOLZ]
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Cha-
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Processo: 05214/2014-3
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 03266/2015-5
Representante: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
Responsável: AFONSO RODRIGUES PEREIRA FILHO, AURELICE VIEIRA SOUZA, EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, ELIZABETH VERONICA PICCIAFUOCO RIBEIRO, JOSE AUGUSTO
FERREIRA DE CARVALHO, ORLY GOMES DA SILVA
Deliberações: Decisão. Extensão dos efeitos da cautelar anteriormente concedida. determinações. Notificação 10 dias.
Processo: 07063/2014-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Anual - Prefeito
Apensos: 02040/2013-7
Responsável: ORLY GOMES DA SILVA
Vista: Márcia Jaccoud Freitas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Márcia Jaccoud Freitas.
Processo: 03385/2016-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cariacica
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 07141/2013-3
Interessado: ADILSON AVELINA DOS SANTOS [JOÃO VICTOR DE
FREITAS ESPINDULA], MARCOS BRUNO BASTOS [JOÃO BATISTA
BARBOZA]
Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.
Processo: 07113/2016-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cariacica
Classificação: Agravo
Recorrente: ADILSON AVELINA DOS SANTOS [JOÃO VICTOR
DE FREITAS ESPINDULA]
Adiamento: 8ª Sessão
Deliberações: Adiado
Total: 8 processos
- AUDITOR MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 00217/2008-3
Unidade gestora: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo
Classificação: Tomada de Contas Especial
Apensos: 02192/2004-8, 04546/2002-6
Interessado: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Total: 1 processo
Total geral: 99 processos
SESSÃO: 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO –
1/8/2017
Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete,
às quatorze horas, na sala das sessões “FRANCISCO LACERDA DE
AGUIAR”, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou aberta a 25ª Sessão Plenária Ordinária deste Tribunal do corrente exercício. Integrando o Plenário estiveram
presentes os senhores conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO, DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, a senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, ocupando a relatoria do conselheiro afastado VALCI JOSÉ FERREIRA DE
SOUZA, e o senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI, ocupando a relatoria do conselheiro afastado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL. Presentes, ainda, o senhor conselheiro
substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, e o Ministério Público Especial de Contas - MPEC, na pessoa do senhor procurador-geral LUCIANO VIEIRA, e ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, nos termos dos artigos 72, inciso II e
parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, submeteu ao Plenário, para discussão e votação, a ata da 24ª
Sessão Plenária Ordinária de dois mil e dezessete, antecipadamente encaminhada pelo secretário-geral das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros, auditores e procuradores; sendo
aprovada à unanimidade. – COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 26 de setembro de 2017
PLENÁRIO – O senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO, em atenção aos advogados e responsáveis presentes à
Sala das Sessões, informou que retiraria de pauta o processo TC6673/2013, em que foi solicitado sustentação oral, e que continuaria sobrestado na pauta o processo TC-3093/2013, objeto de pedido de preferência. Entretanto, após a realização de sustentação oral
no processo TC-1750/2014, constante de sua pauta, o relator retificou a informação anterior, relativa ao processo TC-6673/2013,
oportunizando o exercício de sustentação oral à interessada, que se
encontrava presente à Sala das Sessões, haja vista que a efetivação do direito supriria qualquer eventual vício de publicação. Em
seguida, o senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI deu ciência ao Plenário de retificação da pauta da ata da
24ª sessão ordinária, em relação ao processo TC-5214/2014, que
trata de Representação em face da Prefeitura Municipal de Guarapari, onde se lê “Desapensar o processo TC-3266/2015” leia-se
“Extrair cópias do processo TC-3266/2015”. – OCORRÊNCIAS – 01)
Após a fase de comunicações e registros do Plenário, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, inverteu a
ordem da pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando
a palavra ao senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO, que procedeu à leitura do relatório do processo TC3237/2013, que trata de Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Guarapari, concedendo a palavra, sucessivamente, ao
advogado da senhora Ruth Tamalhete Ferreira, Sr. Munir Abud de
Oliveira, e ao advogado da Fundação Educativa e Cultural de Guarapari, Sr. Gilberto Simões Passos, que proferiram sustentação oral.
Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou o processo de
pauta, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráficas e de
eventuais documentos trazidos pelos interessados e o posterior encaminhamento dos autos ao seu gabinete, tudo conforme notas
taquigráficas a seguir transcritas: O SR. MUNIR ABUD DE OLIVEIRA – “Cumprimento o senhor presidente deste egrégio Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, estendendo assim os cumprimentos a todos os outros conselheiros que compõem esta Corte.
Cumprimento o membro do Ministério Público de Contas, demais
servidores desta Casa, advogados, colegas presentes, senhoras e
senhores. Boa tarde a todos! Em resumida síntese, trata-se de análise da prestação de contas anual, de 2012, da Câmara Municipal de
Guarapari, onde apurou uma série de irregularidades. E, em especial, viemos falar aqui, na identificada, no item 3.8, da ITC, que
aponta, entre outros responsáveis, a senhora Rute Ramalhete Ferreira, que se faz representada nesta sustentação oral por este advogado. Ela foi apontada como responsável por ter “na qualidade
de membro da comissão permanente de licitação” ter contribuído
com ausência de clareza e detalhamento na descrição do objeto.
Alguns apontamentos merecem ser destacados em relação à conduta da senhora Rute Ramalhete Ferreira, em especial, quando
destaca que pertencia à comissão permanente de licitação e não
contribuía; não colaborava, tão pouco, tinha alguma atuação contenciosa na elaboração de projetos básicos ou termos de referência
a serem futuramente licitados. É exatamente por isso, nessa linha,
que entendemos que a mera condição de membro da comissão
permanente de licitação não pode atrair para si a responsabilização
sobre vícios encontrados no bojo do procedimento licitatório. Isso
se dá, porquê? A linha de entendimento do próprio Tribunal de Contas da União, já sedimentado em jurisprudência, a elaboração do
projeto básico de termo de referências se dá na fase interna da licitação, o que foge da competência fiscalizatória dos membros da
comissão permanente de licitação. Dessa forma, deixou sedimentado o Tribunal de Contas da União, no Acórdão 687/2007, o seguinte: “As atribuições do membro da CPL, segundo a lei e a doutrina,
estariam mais intrinsicamente ligadas à fase externa do procedimento licitatório. Por essa razão, concluímos que para ocorrer a
punição de qualquer de seus membros, pela definição do objeto a
ser licitado, ato vinculado à fase interna da licitação, há que se
comprovar que o membro da comissão participou, efetivamente,
dessa definição, ou verificar que a ordem para licitar objeto era
manifestamente legal. Cabe destacar que o caput do referido artigo
51 traz as atribuições da comissão permanente de licitação, dentre
as quais não se encontra definição do objeto. Ademais, o § 3º
transcrito estipula a responsabilidade pelos atos praticados pela comissão. Ora, se o ato de definição do objeto da licitação não foi
praticado pela comissão, esse não pode ser responsabilizado sobre
tal fundamento. Não ocorrendo, no caso, a subsunção do fato à
norma. Como bem destaca, o Tribunal de Contas da União, o caso
em análise, muito se assemelha ao qual a defesa apresenta os esclarecimentos em relação à justificante, senhora Rute Ramalhete
Ferreira. É que o membro da comissão permanente, além de não
participar da elaboração do projeto básico do termo de referência,
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tão pouco, pode ter competência para conhecer as minúcias da
elaboração do mesmo. Exatamente por isso, sem a necessidade de
adentrarmos no mérito se houve ou não algum problema no detalhamento do objeto. Entendemos que, mesmo que tenha havido,
não há responsabilidade dos membros da comissão permanente de
licitação. E mais uma vez, trago uma mais recente decisão do Tribunal de Contas da União, que diz: “Irregularidades inerentes à
etapa de planejamento da contratação não podem ser imputadas
aos integrantes da comissão de licitação designados para a fase de
condução do certame”. Portanto, excelências, muito embora a área
técnica tenha pugnado pela aprovação das contas, entretanto, com
as devidas ressalvas da senhora Rute Ramalhete Ferreira, o que
pedimos é que essas aprovações se deem sem o reconhecimento de
qualquer ilicitude ou irregularidade por ela praticado, exatamente
pelas razões mencionadas. Outro sim, se vossas excelências entenderem que há, ainda prática de algum equívoco, alguma irregularidade, que se acompanhe o posicionamento da área técnica deste
egrégio Tribunal, pugnado pela aprovação com as devidas ressalvas, sem a cominação de qualquer pena. São essas as razões da
sustentação oral. Agradeço pela atenção de vossas excelências.
Uma boa tarde a todos!” O SR. GILBERTO SIMÕES PASSOS –
“Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Sérgio Aboudib; excelentíssimo senhor procurador de contas, doutor Luciano; excelentíssimo conselheiro Rodrigo, é sempre um prazer revê-lo, ainda
mais que é conterrâneo do nosso Município de Guarapari. Prezados
e estimados conselheiros, demais serventuários e prezados colegas, boa tarde! A fundação apenas ficou restrita a um item, que não
foi destacado pelo nosso nobre conselheiro, que é o item 2.4, ou
seja, uma suposta liquidação irregular de despesa. A matéria é singela. A Câmara Municipal de Guarapari contratou a fundação, tendo
como objeto a transmissão da sessão da Câmara de Guarapari.
Nesse contrato o objeto foi específico: transmissão de toda a sessão - e colocou o horário de 90 minutos. Destacando que jamais foi
mencionado, apesar da nobre auditora ter colocado em sua apuração, minutos. O contrato é específico, 90 minutos de transmissão.
Sendo que aquele horário, a fundação jamais poderia veicular qualquer outra matéria, ou transmitir qualquer assunto que não seja da
câmara. A Câmara de Guarapari, quando não transmitia, utilizava
esses 90 minutos para transmitir outras matérias relacionadas à
Câmara Municipal – balancetes, informativos e matéria educacional. Jamais houve prejuízo ao erário público, até porque um minuto
da TV Guarapari não representa um centésimo de um jornal de
grande circulação ou de uma TV, como “A Gazeta” e a “Record”.
Então, esse item 2.4, que a fundação foi mencionada, a nobre auditora, mais uma vez, equivocou-se em computar minutos. Sendo
que o objeto é claro e preciso: duração da sessão 90 minutos. Sendo que a TV Guarapari, a fundação, nesse intervalo, não colocava e
jamais deixou de obedecer ao pactuado no contrato. Assim, mais
uma vez, demonstrando a boa-fé da justificante, demonstrando
que em momento algum houve lesão ao erário público, demonstrando que a fundação cumpriu com todo o seu contrato, a justificante requer a improcedência da representação, tendo em vista
que cumpriu com todos os requisitos legais. No mais, agradeço pela
atenção dos conselheiros!” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente, solicito a
juntada das notas taquigráficas e de eventual memorial por parte
dos nobres advogados. E que o processo retorno ao meu gabinete.”
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Conselheiro relator não atuo neste processo, mas gostaria de fazer um registro, inclusive, imaginando que estou ficando
velho, porque o jovem advogado, vi criança, e fico muito feliz por
vê-lo aqui, fazendo uma defesa competente. Nós três somos conterrâneos. Já sonhamos muito com a “cidade saúde’, dos sonhos de
todos nós. Parabenizo a participação de vossas senhorias. Não participo deste processo, por isso que fico à vontade para falar.” 02)
Após, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO procedeu à leitura do relatório do processo TC-1750/2014, que
trata de Tomada de Contas Especial no âmbito da Prefeitura Municipal de Jaguaré, concedendo, em seguida, a palavra à representante do senhor Rogerio Feitani, senhora Amanda Loyola Goulart,
que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua
excelência retirou o processo de pauta, solicitando a juntada aos
autos das notas taquigráficas e de eventuais documentos trazidos
pela interessada e o posterior encaminhamento dos autos ao à área
técnica e ao MPEC, tudo conforme notas taquigráficas a seguir
transcritas: A SRA. AMANDA LOYOLA GOULART – “Boa tarde,
conselheiro relator conselheiro presidente, demais integrantes deste Colegiado; boa tarde aos presentes! A sustentação oral tem por
escopo defender os interesses do senhor Rogério Feitani, prefeito
municipal de Jaguaré. Trata de Auditoria, posteriormente converti-
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da em Tomada de Contas Especial, realizada no Município de Jaguaré em relação ao exercício de 2013, sob responsabilidade de senhor
Rogério Feitani. Após análise das justificativas, a equipe técnica
desta Corte de Contas opinou pela manutenção das irregularidades
constantes nos itens 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 da Instrução Técnica Conclusiva. Serão objeto desta abordagem, entretanto, apenas os itens 2.1 e 2.2. Tais itens referem-se, exatamente, à irregularidades ocorridas no Convênio 01/2013, firmado pelo Município de
Jaguaré com o Botafogo Futebol Clube de Jaguaré. O Convênio tinha por objeto a viabilização da participação do clube como representante oficial do Município no campeonato capixaba de futebol de
2013. Repasses deste tipo – é importante que se diga – são considerados plenamente possíveis por esta Corte de Contas, como já
exposto no Parecer Consulta 002/2007. Pois bem! O que passa a
demonstrar com a presente manifestação é, portanto, a constitucionalidade do Convênio 01/2013 e a regularidade da sua prestação
de contas que foi tomada pelo prefeito por meio de uma Tomada de
Contas Especial no Município. O Item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva diz respeito à suposta inconstitucionalidade do Convênio
01/2013. Foi objeto de análise de constitucionalidade o artigo 241
da Lei Orgânica de Jaguaré, que prevê a possibilidade da concessão
pelo Município de subvenções a entidades esportivas profissionais.
A equipe técnica desta Corte de Contas opinou pela constitucionalidade do artigo 241 da Lei Orgânica de Jaguaré, porém opinou pela
inconstitucionalidade do Convênio 01/2013 por entender que o convênio deveria ter sido aplicado mediante interpretação conforme a
Constituição. Deste modo, segundo a equipe técnica, este tipo de
Convênio só poderia ter sido firmado pelo Município de Jaguaré,
desde que, em casos específicos, não rotineiramente, e após a priorização do desporto educativo, nos termos do inciso II do artigo
217, da Constituição Federal. Quanto à interpretação conforme a
Constituição dada pela área técnica é preciso traçar algumas considerações. A primeira é que o entendimento é recente, tão recente,
que não há qualquer julgado desta Corte de Contas aplicando esse
entendimento de interpretação, conforme Constituição a convênios
desse tipo, tanto é que a equipe técnica baseia a sua Instrução
Técnica Conclusiva em um julgado do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais. Dessa forma, eminentes conselheiros, venho pugnar que
entendimentos dados a posteriori dos fatos não podem ser aplicados retroativamente sob pena de estarmos ferindo a segurança jurídica. Caso esse entendimento passe a ser adotado por este Tribunal de Contas, é necessário que os municípios e seus administradores sejam orientados a observar esses supostos requisitos, porque,
diga-se de passagem, esse tipo de convênio é muito comum nos
municípios do Estado do Espírito Santo, e por diversas vezes foram
julgados completamente regulares, a exemplo do que conta no Parecer 02/2007. Em segundo lugar, ainda que se entenda pela opinião da área técnica, ou seja, ainda que se entenda pela aplicação
da interpretação, conforme a Constituição dizendo que o convênio
firmado pelo Município não pode ocorrer em caráter habitual e deve
privilegiar necessariamente o desporto educacional, é importante
que se pontue mais duas questões: a primeira é que, de fato, até o
ano de 2013 esse tipo de convênio era corriqueiro e habitual no
Município de Jaguaré, não só em Jaguaré, repito, mas vários outros
municípios deste Estado firmaram, realizavam esse tipo de convênio. Em Jaguaré esse repasse era feito pelas administrações anteriores sem qualquer advertência desta Corte de Contas ou do parquet ou mesmo do Poder Judiciário, o que, inegavelmente, fez surgir no senhor Rogério Feitani um sentimento de confiança da adequação desta forma de praticar o ato, o que indica que não há
qualquer conduta dolosa ou culposa no fato de ter firmado convênio
com o clube de futebol. Por sua vez, no que tange à priorização de
investimentos em desporto educacional é importante salientar que
esses sempre, sempre foram investimentos priorizados pela administração do senhor Rogério Feitani. Os informativos da Prefeitura
de Jaguaré, confeccionados não só no ano de 2013, como também
nos outros anos da administração do senhor Rogério Feitani, indicam de forma cabal os inúmeros investimentos realizados na área
de educação esportiva no Município. Durante a Administração do
senhor Feitani, foram abertas e apoiadas escolinhas de futsal, futebol, vôlei, ginástica rítmica, basquete, karatê, atletismo e capoeira.
Além disso, foram realizados campeonatos escolares e interbairros,
e construídas quadras poliesportivas e campos de futebol. É tanto
que no Relatório de Execução Orçamentária do ano de 2013 há um
apontamento de gastos um total de R$ 1.875.883,96 com desporto
e lazer, de onde: R$ 430.000,00 referente à despesas o desporto
de rendimento, ou seja, patrocínio de equipes profissionais e, veja,
os quatrocentos e trinta mil é justamente o valor do convênio; e R$
1.445.883,96 foram valores direcionados ao desporto comunitário.
Assim, os documentos em que se apoia a presente manifestação e
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que, desde já, requer sejam anexados ao presente processo, demonstram: a constitucionalidade do Convênio 01/2013; que a assinatura deste tipo de Convênio era habitual não só no Município de
Jaguaré, como também em vários outros municípios deste Estado;
e que durante a administração do senhor Rogério Feitani foram
realizados, além dos repasses por meio do convênio, diversos outros investimentos em desportos educacionais. O item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva refere-se à supostas irregularidades na
prestação de contas desse convenio. Com relação à forma, a equipe
de Contas aponta que haveria um problema devido a uma falta de
extratos bancários e da retirada do dinheiro em espécie. Nesse sentido, é importante pontuar para verificar se os valores repassados
ao clube de futebol foram, efetivamente, utilizados para o fim, o
senhor Rogério Feitani determinou a instauração de Tomada de
Contas Especial no Município. Nessa tomada de contas, a comissão
integrada por três servidores municipais apontou que, apesar de
haver irregularidades formais como a ausência de extratos de conta
bancária, não houve dado ao erário, não houve qualquer indicativo
de que os valores que foram apontados no convênio não tenham
sido utilizados em favor de seu objeto. Entendeu-se, assim, que as
contas foram feitas dentro de normalidade, ao contrário do que
opina a área técnica deste Tribunal para quem a falta dos extratos
da conta bancária prejudica a Prestação de Contas e se revelam
incapazes de se gerar um ressarcimento ao erário. Não é o caso,
eminentes conselheiros. Nesse sentido, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, ao proferirem em caso similar, o Acórdão
TC 3917/2016, entendeu – abre aspas – “A realização de saques
em espécie diretamente da conta bancária específica não constitui
obste intransponível à comprovação do nexo de causalidade entre
as receitas e as despesas realizadas no convênio”. Nesse mesmo
sentido, esta egrégia Corte de Contas já se manifestou por meio do
Acórdão TC-573/2013, proferido no bojo do Processo TC-7157/2011.
Eminentes Conselheiros, os recibos juntados à tomada de contas
especial são relativos a gastos com alimentação, farmácia, transporte, equipamentos, pagamento de profissionais – atletas ou não
– e, dentre outros, hospedagem, etc., totalmente ligados ao objeto
do convênio. Nada disso foge ao objeto do Convênio 01/2013 e que
fique muito claro, pois é por meio dos recibos e das notas fiscais
que foram geradas é evidente o nexo de causalidade entre o objeto
do Convênio e os gastos que foram realizados. A área técnica também aponta um problema na suposta irregularidade nos recibos de
pagamentos feitos a atletas e outros profissionais do clube. Quanto
a isso, trago alguns comprovantes, como a lista de inscrição no
Campeonato Capixaba de 2013, em que constam os atletas que
foram inscritos por aquele clube, em 2013, junto, também, a súmula de um jogo de futebol em que consta, além dos nomes dos atletas, a lista dos integrantes da Comissão Técnica e que, também
tem o recibo deles juntados na Tomada de Contas Especial, como a
declaração de alguns jogadores e prestadores de serviço afirmando
que receberam do Clube os pagamentos relativos à prestação de
serviços no ano de 2013. É importante consignar que o clube quando participa do campeonato capixaba de futebol ele deve fazer uma
inscrição junta à Federação Capixaba que, por sua vez, registra os
contratos e demais documentos relativos ao atleta junto a CBF.
Não, não é possível a participação de nenhum clube sem que haja
uma regularidade nessa contratação. Quanto à data dos pagamentos, a equipe técnica também aponta que, em que pese o convênio
ter sido assinado em fevereiro de 2013, existem despesas relativas
à janeiro de 2013 e dezembro de 2012. Nesse ponto, peço vênia
para explicar um pouco do que foi o Campeonato Capixaba de
2013, antes, portanto, da assinatura do convênio, que ocorreu em
fevereiro de 2013. O Campeonato começou no final de janeiro de
2013, e o convênio, de fato, foi assinado em fevereiro de 2013.
Acho que é de conhecimento geral que, antes de participar de qualquer tipo de competição desse porte, devem-se reunir e fazer uma
preparação prévia. Então, os valores que foram gastos pelo Clube,
as receitas que foram selecionadas pelo Clube, relativas às despesas de dezembro de 2012 e janeiro de 2013, antes, portanto, da
assinatura do Convênio, referem-se a gastos com a temporada e o
Clube não tinha conseguido, ainda, honrar, e honrou quando recebeu a receita proveniente do convênio. Logo, o pagamento desses
valores, ainda que despesas anteriores à assinatura do convênio,
elas têm total pertinência com o objeto do convênio, que é a participação do Clube no Campeonato Estadual de 2013. Outra questão
é a emissão de um cheque no valor de R$ 29.300,00, em favor de
Sandro Nunes. Existem recibos e ao final desses recibos há um
cheque acostado em favor de uma única pessoa. Sandro Nunes é o
responsável pelo pagamento do Clube. Acho também que é de conhecimento geral que clubes de futebol, principalmente do interior,
os pagamentos são feitos de certa foram um pouco sem formalida-
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des. O Sandro dá uma declaração, que junto também aos autos,
informando que era responsável por esses pagamentos. Ele fez o
saque por meio de um cheque e realizou os pagamentos pessoalmente aos prestadores de serviços no Município. Os valores relativos à alimentação, a equipe técnica aponta que houve um extrapolamento do projeto inicial. Ora, eminentes conselheiros, é um projeto, é um planejamento. Foram destinados valores a mais a título
de alimentação, mas, também, como é sabido, a competição não
ocorre apenas no Município de Jaguaré e sim no Estado inteiro –
existem competições em vários municípios. Então, são gastos relativos à alimentação, à hospedagem, a transporte de toda a equipe
técnica, e, como disse, é um planejamento, então pode ser que
haja um extrapolamento, sim, desse planejamento inicial, mas todos os gastos estão acostados com notas fiscais e recebo, o que
indica nexo de causalidade. Concluindo, por esses e pelos motivos
já expostos nas razões de justificativas é que pugna-se, eminentes
conselheiros, pelo afastamento das irregularidades apontadas na
Instrução Técnica Conclusiva para declarar regulares as contas do
senhor Rogério Feitani no exercício de 2013. Requerendo-se, outrossim, a juntada dos documentos que instruíram a presente sustentação oral, que trago comigo, bem como a expedição de ofício à
Prefeitura de Jaguaré, caso tenha ficado alguma dúvida com relação aos gastos relativos ao ano de 2013. Agradeço a atenção de
todos e uma boa tarde!” O CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente vou deferir a juntada
dos documentos e das notas taquigráficas e, como há informações
que podem interferir na análise de mérito, encaminhar o processo
à área técnica e Ministério Público.”03) O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, tendo em vista que se
ausentaria da sessão mais cedo e ante a constatação da presença
de representantes da OAB-ES e da Associação dos Procuradores
Estaduais, indagou ao Plenário sobre a possibilidade de intervenção
de terceiros interessados no processo TC-5301/2016, que trata de
Projeto de Enunciado do Súmula de Jurisprudência, de sua relatoria. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO, interveio para esclarecer que, na atual fase processual, não
é possível, uma vez que se está discutindo a admissibilidade do
feito, acrescentando que, se conhecido, caberá a discussão, tudo
conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Conselheiro Ranna, pediria, se fosse possível... Há um
pedido da Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo
e de representantes da OAB, e acho que não é possível, mas como
não tratarei disso hoje e penso que não será possível. Pediria se
vossa excelência aceitaria abordar esse tema para liberá-los, se for
o caso. Não irei relator o processo e nem nada, apenas abordar a
seguinte questão: eles estão pedindo...” O SR. CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “É neste processo?”
O SR. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Não. Não é neste processo, não. É só para liberá-los, porque, depois, terei que sair. Não sei se pedi, ontem, a
compreensão de vossas excelências, mas é bem rápido, não passará de dois minutos. Eles estão pedindo o ingresso como amigos da
Corte, certamente, para defender as posições de um lado e de outro – não sei se são posições idênticas que vossas excelências estão
defendendo – naquele processo de prejulgado que eu não estou
conhecendo no meu voto e o conselheiro Sérgio Aboudib conhece
no enunciado de súmula sobre terceirização de serviços advocatícios. Não estou conhecendo; já proferi meu voto; vossa excelência
divergiu do meu voto. A pergunta que faço para vossas excelências,
até para responder aos advogados representantes das Associações
e da OAB, que estão aqui acompanhando, é se há no entendimento
de vossas excelências chance deles entrarem como amigos da Corte nessa altura do...” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Esclareço: estamos na fase
de admissibilidade da súmula. Este processo está em julgamento e
nesta fase não há possibilidade alguma de compor a lite. Em sendo
conhecido e admissível, aí sim, vossas excelências poderão pleitear
na continuidade. Apenas para esclarecer. Devolvo a palavra ao conselheiro Carlos Ranna a fim de que façamos a sustentação oral do
presente processo, posteriormente, irei corrigir um erro: verifiquei
que da conselheira Márcia há um pedido de ratificação de cautelar
– e me desculpo com sua excelência – para, então, passarmos aos
processos de preferência, seguindo o que determina o Regimento
Interno.” 04) Na sequência, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO procedeu à leitura do relatório do processo
TC-6673/2016, que trata de Recurso de Reconsideração interposto
pela senhora Pyetra Dalmone Lage Paixão, concedendo, em seguida, a palavra à interessada, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou o processo de pauta,
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solicitando a juntada aos autos das notas taquigráficas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento dos autos ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: A SRA. PYETRA DALMONE LAGE
PAIXÃO – “Boa tarde a todos, aos nobres conselheiros, os demais
presentes. Venho a presença de todos realizar uma sustentação
oral, tendo em vista esse processo da URBIS que já vem percorrendo há alguns anos e que eu, como ora recorrente, venho fazer a
minha sustentação oral para tentar mostrar as vossas excelências
a situação acontecida naquele período, quando estive como secretária de administração e finanças. Inicialmente, quero dizer a todos
aqui que em nenhum momento, por minha parte, houve má fé em
todas as prestações de serviço do contrato junto a URBIS que desde o momento que iniciei o trabalho como secretária já estava em
andamento, o contrato foi de 2007. Então, assumi em 2008 e o
contrato já tramitava, porém nessa última instrução de recurso que
foi encaminhada, que é a Instrução 39/2007-8, junto às folhas 110,
como consta encaminhei uma cópia para vossas excelências para
confirmarmos juntos o que estou indagando. A senhora auditora
incorreu que, naquele período, informei que todos os serviços que
foram prestados, antes que atestasse as notas, encaminhei todas
as notas ao setor responsável que, no meu entendimento, seria o
chefe de Recursos Humanos. Seria não, era o chefe dos Recursos
Humanos porque era a pessoa que detinha o conhecimento da área
e que todas as notas foram encaminhadas a ele para, daí em diante, ratificar ou não a afirmação se o serviço foi prestado naquele
período. Porém, nas folhas 110 dessa Instrução de Recurso a auditoria disse: “Não poderia acolher tal argumento que atribui a responsabilidade exclusiva ao chefe dos recursos humanos que, segundo a recorrente, foi o único responsável por atestar a realização
de serviços, o que não foi verdade, já que algumas vezes a própria
recorrente fez isso”. Citou a folha 328. Juntei para vossas excelências observarem que, acredito eu, que ela analisou errado, porque
todas as notas foram encaminhadas, primeiramente, ao setor competente que, na época, era o chefe do recurso humano da prefeitura. Diante desse motivo, peço a vossas excelências, inclusive o relator, observando essas folhas que foram juntadas nos autos confirmam que de forma alguma houve intenção minha de que a empresa prestou ou não o serviço, que eu encaminhasse alguma coisa
sem ter a responsabilidade de encaminhar sem uma pessoa comprovar que, realmente, aquilo foi realizado. Vossas excelências podem observar que todas as doze notas constantes nos oito volumes
que constam no processo, todas as mesmas constam o ateste do
chefe do recurso humano que seria a pessoa responsável por atestar o serviço e que, de forma alguma, eu teria competência técnica
da área para falar foi compensado ou não foi compensado aquela
situação. E diante disso, o mesmo juntou... Consta no processo o
ateste e os relatórios comprovando que as compensações eram feitas. Então, como uma secretária poderia dizer não, não foi, se a
pessoa responsável da área colocou lá, foi compensado, até mesmo
porque ele gerava a GEFIP, então, assim, como já vinha para mim,
eu atestava, retificava e encaminhava ao setor de contabilidade.
Nesse resumo que encaminhei para vossas excelências constam as
datas, os dias, as folhas e o ateste do chefe demonstrando que os
serviços foram compensados naquele período. Então, não cabia a
mim questionar sim ou não, porque foi juntado documentos e, até
mesmo porque não tinha conhecimento dessa área, ainda mais um
servidor de trinta anos de casa, que trabalhou nesse setor, 30 anos.
Para mim seria uma pessoa confiável, que entendia daquele assunto, senão não estaria lá trinta anos. O tempo foi correndo e a gente
foi dando andamento a tudo aquilo que me encaminhava, como
todas as notas de tudo. Essa era praxe, a pessoa atestar e a secretária encaminhar ao setor competente. É bom esclarecer também
que na defesa do ex-prefeito também questiona que na cláusula
décima quarta do contrato não cabia a fala dele de que a fiscalização do contrato seria por parte de pessoa indicada pela administração. No meu entendimento, a pessoa indicada pela fiscalização do
contrato seria o chefe dos recursos humanos que foi quem encaminhava e atesta se sim ou não. Outra situação que é relevante informar é que no período de março/2010 a empresa solicitou um aditivo de prazo. Nesse aditivo foi a mesma situação, veio até mim e
encaminhei o mesmo para o setor competente, conforme juntada
às folhas, para se verificar se existia a necessidade ou não da prorrogação. Como nas folhas 129, que constam com os Senhores, o
chefe dos recursos humanos cita que o referido aditivo deveria,
sim, ser aditado. Posteriormente, o mesmo processo, referente ao
aditivo, foi encaminhado para ele, através da folha 131, onde o
mesmo afirma que será importante para o município tal renovação.
Tendo em vista isso tudo, peço que vossas excelências reconsiderem a situação, de que nada foi feito de má fé e, sim, possivelmen-
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te, uma indução, alguém induziu ao erro, não sei se a palavra correta é essa, mas tudo que foi feito, encaminhado por mim foi devidamente encaminhado ao setor para verificação. Então, não poderia dizer que se foi prestado, porque, no meu entendimento, quando uma pessoa responsável, uma pessoa capaz, de trinta anos de
casa, colocou a sua assinatura e disse que, realmente, aquilo foi
prestado, não poderia discutir que foi. A pasta era muito grande,
não tinha muito conhecimento na época e confiava-se nas pessoas.
Ainda quero solicitar para finalizar, que, acredito eu, que não pairam dúvidas que agir com total prudência e que todos os fatos que
atingem essas questões. Referente a esses atestes estão provados
nos autos, todos os atestados, as ratificações que foram realizadas,
foram através de outro atestado e que fica claro que a responsabilidade não foi minha e, sim, do fiscal do contrato que a administração em tese, eu, como secretária de administração indiquei para
realizar, até mesmo que todos os serviços que eram prestados o
setor responsável era o recursos humanos e não a minha sala e,
sim, diretamente, o recursos humanos. Vossas excelências podem
verificar que existe uma reconsideração 3208/2012, em face da
prefeitura de Linhares, que o Ministério Público de Contas enfatizou
que houveram vários rastreios de telefonemas, diálogos entre servidores e empresa. Pode-se registrar que, em nenhum momento, a
minha fala estava lá, porque nunca entrei contato com a empresa.
A pessoa indicada para atestar o serviço, somente ratificava aquilo
que já estava existindo, como um combustível, uma compra de
uma carteira escolar que era recebida junto ao almoxarifado, junto
a escola. E, posteriormente, alguém atrás da nota fiscal assinava
“Atesto para os devido fins que o objeto foi recebido ou o serviço foi
prestado”. Peço a vossas excelências que atendam ao meu pedido
e peço desculpa por não ser advogada, estar aqui e quero dizer
ainda que, no meu entendimento, quem provocou tudo isso foi a
empresa URBIS que em trinta e sete municípios se enriqueceu ilicitamente, como mesmo consta na representação do Ministério Público, que em 2008 a mesma apurou mais de dois milhões de reais,
em 2008, e vários carros de luxo, importados, etc. e que o Município de Baixo Guandu foi prejudicado com isso, não só nós, servidores que estavam junto a prefeitura, eu, o prefeito, demais servidores, mas a empresa foi a única responsável por isso tudo, porque se
ela tivesse trabalhado corretamente não haveria isso. Ela ludibriou
a todos nós e, infelizmente, nós, como município pequeno que as
vezes pensando em economizar, visando a economicidade, aconteceu essa lástima porque enganaram a todos nós, infelizmente, falando que foi prestado o serviço e, realmente, não foi aceito pela
Receita Federal. Então, para não tomar mais o tempo de vocês,
peço a vossa excelência que ante o princípio da eventualidade, porque argumento não tão somente pelo zelo que tive por todo o processo, não devo ser penalizada. Por fim, pleiteio a juntada do documento que entreguei para vossas excelências. Obrigada.” 05) Após,
o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, passou a palavra para a senhora conselheira em substituição
MÁRCIA JACCOUD FREITAS, para apreciação de processos com pedido cautelar. Nos termos do artigo 101, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, a relatora incluiu em pauta os processos TC3641/2017 e TC-3690/2017, que tratam de Representações em
face da Prefeitura Municipal de Serra, em que sua excelência proferiu voto pela ratificação das decisões monocráticas que deferiram
medidas cautelares pleiteadas, e o processo TC-3260/2017, que
trata de Representação em face do Departamento de Estradas de
Rodagem – DER, em que sua excelência proferiu voto pela ratificação da decisão monocrática que revogou a medida cautelar anteriormente concedida, sendo acompanhada pelo Plenário, à unanimidade, em todos. Para a apreciação do processo TC-3641/2017, o
senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO assumiu a Presidência, nos termos do artigo 29, inciso VI, do Regimento Interno. Em relação ao processo TC-3260/2017, o senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI pontuou que há
posicionamentos diferentes nesta Corte entre a área técnica e o
parquet de contas, bem como que a matéria fora objeto de súmula
no TCU, acompanhando a relatora no caso concreto. 06) Na sequência, o senhor presidente passou a palavra ao senhor conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN para apreciação do
processo TC-5301/2016, com pedido de preferência. O presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, proferiu seu voto-vista pela admissibilidade da matéria. O relator manteve o seu
voto pelo não conhecimento. O senhor conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO solicitou vista do processo. 07) Após,
o senhor presidente passou a palavra ao senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES para apreciação dos processos TC5715/2007 e TC-4437/2011, com pedido de preferência. 08) No
julgamento do processo TC-5715/2007, que trata de Recurso de
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Reconsideração interposto pelo senhor Aluizio Carlos Correa, o relator, senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, proferiu seu voto pela nulidade do acórdão recorrido, pela autuação de
documentos trazidos pelo interessado como Pedido de Revisão e
pela concessão, em caráter excepcional, de efeito suspensivo ao
recurso. Aberta a discussão, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO destacou a relevância da discussão e que
o relator entendera que permanece o impedimento para atuação de
Procurador de Estado nessa Corte, na defesa de atos impugnados
sob a responsabilidade de gestores municipais quando houver possibilidade de aplicação de multa e ressarcimento, trazendo como
inovação o fato de que os normativos atuais não determinam que a
multa aplicada seja destinada aos cofres estaduais.b Dessa forma,
o decano do Colegiado se manifestou pela ausência de impedimento à atuação se esta se der em âmbito municipal, exceto se houver
interesse do Estado do Espírito Santo, como, por exemplo, nos casos de convênio, o que deve ser avaliado caso a caso, acompanhando o relator no caso concreto. Logo após, o senhor procurador-geral
do MPEC LUCIANO VIEIRA alertou a todos de que a tese aprovada
pode ter grande repercussão no monitoramento das cobranças dos
acórdãos desta Corte, entendendo ser prudente ouvir a Procuradoria Geral do Estado, pelo que solicitou vista, tudo conforme notas
taquigráficas a seguir transcritas: O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Muito bem,
inicialmente Iremos abordar a questão preliminar suscitada em voto-vista do conselheiro Ranna acerca da atuação do patrono abordado por Sua Excelência, conselheiro Sérgio Borges. Conselheiro
Carlos Ranna suscitou preliminarmente a impossibilidade da atuação e sua Excelência, o conselheiro Sérgio Borges, entende pelo
afastamento da preliminar suscitada. Em face da divergência, coloco o processo em discussão.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor Presidente, na verdade a
discussão tratada é relevante, porque o eminente relator, também,
entendeu que nos casos onde há possibilidade de afetação, ressarcimento ou multa para os cofres estaduais permanece o impedimento dos procuradores de atuarem perante este colegiado. Pela
leitura do voto do conselheiro, entendi dessa maneira. A única ressalva que alterou com relação ao entendimento anterior desta Corte é que no caso das multas havia o entendimento de que as multas
que este Tribunal aplica aos responsáveis e aos gestores era endereçada aos cofres estaduais, por conseguinte havia o impedimento
dos procuradores de atuar quando houvesse a possibilidade de aplicação de multa. O que o relator trouxe agora é que o entendimento,
até por força da legislação superveniente, porque esse entendimento era anterior a Lei Complementar 621, com a nova lei, a multa
aplicada para os gestores municipais não vai mais para os cofres
estaduais, ela é, agora, também, endereçada à receita municipal.
Se da mesma maneira o ressarcimento para os municípios... e porque havia a restrição, embora o ressarcimento aos cofres municipais continuassem de responsabilidade das procuradorias municipais a multa aplicada no caso de algum ressarcimento era endereçada ao cofre estadual. Com a mudança de entendimento, acredito
que não há mais, com relação a atuação em âmbito municipal, a
não ser que possa haver algum gravame, vamos imaginar no caso
de algum convênio, por exemplo, onde o Estado repassa algum
recurso ao Município, nesse caso entendo que permanece a impossibilidade de atuação. Daí não dá para ter uma decisão, penso eu,
ampla, generalizante, mas temos que analisar caso a caso, porque,
às vezes, o processo principal trata de uma prestação de contas e
pode ter, ali nesse bojo, análise de algum convênio onde há repasse de recurso do Governo do Estado ao Município. Nesse caso, no
caso de convênio, permanece, e é o que diz, com todas as letras, o
voto do conselheiro Sérgio Borges - permanece o impedimento do
procurador estadual atuar nesses casos. É uma informação que
gostaria de complementar.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “É apenas esclarecimento porque não estamos tratando de uma tese, estamos tratando de
um caso concreto. Nesse caso concreto, a questão preliminar suscitada em sede de voto-vista por vossa excelência, que está anuindo, agora, o entendimento trazido pelo conselheiro Sérgio Borges,
e está afastando essa preliminar?” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Abordei em tese porque o
voto do eminente relator, também, tratou algumas questões, também, em tese, e depois trouxe para o caso concreto. Por isso a
abordagem em tese, mas, no caso concreto, acompanho o relator.”
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Muito bem, então não há mais preliminar a ser
apresentada, vamos diretamente ao Procurador Luciano Vieira.” O
SR. PROCURADOR LUCIANO VIEIRA – “Antes que inicie a votação, a questão que já iniciou-se o debate, especialmente, em tese
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vai afetar, diretamente, o procedimento de monitoramento das cobranças lá pelo Ministério Público de Contas. Gostaria de pedir a
permissão para solicitar vista para estudar melhor o assunto, porque tem uma repercussão bem maior do que o caso concreto, e,
talvez, tenhamos que ouvir a própria PGE, porque hoje atua efetivamente na cobrança dessas multas, é o interesse direto do estado
aqui, ainda tenho que analisar, cuidadosamente, essa questão. Não
afeto ao caso concreto, mas, especificamente, a tese que está sendo lançada, aqui, e traz toda uma mudança na rotina de cobrança
dos acórdãos. Solicito vista.” 09) Após, o senhor presidente passou
a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN, para julgamento dos processos constantes de sua pauta. Ao final das deliberações, o relator solicitou a anuência do Plenário para proferir seus votos-vistas nos processos TC-1013/2011,
TC-4448/2013 e TC-8463/2013, que devolvera em sessão. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO,
haja vista que os votos já haviam sido distribuídos e, inclusive, inseridos no sistema e-tcees, informou que seriam considerados
como lidos. Momento em que o senhor conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO alertou para o fato de que o Regimento Interno desta Casa não permite tal procedimento. O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN solicitou, então, o adiamento dos processos supra mencionados para que possa
fazer a leitura de seus votos na próxima sessão, tudo conforme
notas taquigráficas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Senhor presidente, terminei de relatar a minha pauta, mas tem os
processos que pedi vista e todos os votos já estão no sistema. Se
eu pudesse deixar como lidos... Não sei se é possível, se não o relator já irá conhecer a minha posição.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Vossa excelência já incluiu no sistema e já entregou com o voto?” O SR. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “!Inclusive está no sistema todos os votos.” O SR. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Suas excelências, os relatores, poderão comentar e será
computado o voto de vossa excelência, uma vez que está escrito e
assinado.” O SR. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – “No caso da conselheira Márcia e
conselheiro João Luiz, processo que ainda não proferi o voto.” O
SR. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Mas suas excelências que irão conduzir o julgamento irão verificar se devem ou não. Mas está considerado lido.
Vou proclamar o resultado de vossa excelência.” 10) No julgamento do processo TC-4449/2013, que trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Carlos Oliveira Galveas e pela senhora
Maria Bernadete Aguirre Von Randow, constante da pauta do senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, o senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA proferiu
seu voto-vista acompanhando o relator, pelo reconhecimento da
prescrição e consequente exclusão da multa aplicada aos recorrentes, mas estendendo os efeitos da prescrição aos demais gestores
que não interpuseram recurso. O relator adiou o feito para análise
do voto-vista. 11) No julgamento do processo TC-7862/2014, que
trata de Tomada de Contas Especial no âmbito da Prefeitura Municipal de Vila Velha, constante da pauta do senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, o senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA proferiu seu voto-vista afastando
as irregularidades apontadas pela área técnica e concluindo pela
regularidade das contas. O relator, que havia anuído com o voto-vista do senhor conselheiro JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL,
manteve o seu entendimento, pelo reconhecimento da boa-fé no
caso concreto e pela concessão de prazo para recolhimento. Aberta
a discussão, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
indagou se o ressarcimento imputado no voto do relator se refere a
pagamento de 1/3 de férias, tendo o decano respondido que o que
se apurou nos autos foi uma diferença percebida em razão da substituição do prefeito, pelo que, entendendo haver boa-fé, votou pela
notificação aos gestores para recolhimento dos valores recebidos
em excesso que, se efetuado, levaria à regularidade com ressalva
das contas, momento em que o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES solicitou vista dos autos, tudo conforme notas
taquigráficas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente, agradeço o voto vista apresentado pelo conselheiro Marco Antonio. Sua
excelência anui em parte com o voto do conselheiro Pimentel e com
o nosso voto, mas é importante acrescentar que as diferenças remanescentes é que foram pagas acima do permissivo legal. Então,
foi reconhecida a possibilidade de pagamento, porém dentro do valor que a legislação determina, nem mais, nem menos, por isso
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remanesceu essa diferença. Estou reconhecendo a boa fé dos dois,
dando prazo de trinta dias para recolhimento dessa diferença.” O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Então, na situação atual, sua excelência, o conselheiro Carlos Ranna anuiu ao entendimento trazendo no voto do conselheiro José Antônio Pimentel, para o caso concreto; reconheceu a
boa fé e deu prazo de trinta dias para o recolhimento no valor de
mil, cento e noventa e oito VRTE. Lado outro, o conselheiro Marco
Antonio inaugura a divergência nesta etapa afastando todas as irregularidades. Permanece a divergência.” O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Senhor Presidente, gostaria
de questionar tanto o relator quanto de quem pediu vista. Parece-me uma questão de um terço de férias que está sendo reconhecida
a possibilidade de pagamento?” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Isso! No caso concreto.” O
SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “No caso
concreto. Agora, a diferença apontada refere-se a que? A Prefeitura
pagou além de um terço de férias?” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Pagou além. Essa é a diferença. Estamos reconhecendo o direito de receber, no caso concreto, porque, em tese – já temos discutido aqui – há a necessidade
de ter lei. Há um voto brilhante do conselheiro Sérgio Borges nesse
sentido, mas nesse caso concreto estamos reconhecendo a possibilidade de pagar, mas o cálculo do valor recebido está um pouco
acima do que era devido, daí essa diferença que entendemos que
recebidos de boa fé. Por isso o prazo de trinta dias para o recolhimento.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO
DA SILVA – “Senhor Presidente, duas questões: a primeira delas,
não sei se o conselheiro Ranna anuiu na íntegra, me parece, com o
voto-vista do conselheiro Pimentel que já afastou o indicativo de
irregularidade, e como um dos gestores foi declarado revel, ele não
se manifestou a esse respeito. Então ficou uma lacuna e estou entendendo que, na forma do artigo 324, se a irregularidade for afastada ela o foi para todos, digamos assim. O outro ponto é a diferença de um terço que havia provisão na Lei Orgânica e o conselheiro
Carlos Ranna coloca que não havia legislação própria, lei ordinária.
Fiz constar no voto, por conta do resumo, que havia informações
até a lápis em fichas financeiras. Então, a informação não está, digamos assim, devidamente demonstrado o pagamento realizado a
maior aos gestores. Daí porque afastei o indicativo de irregularidade. Basicamente, são essas duas as divergências e, inclusive, a
primeira delas já foi afastada.” 12) Na apreciação do processo TC13584/2015, que trata de Prejulgado, o relator, senhor conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, após informar a distribuição prévia, por correio eletrônico, de seu voto, registrou que encampara a manifestação técnica, ajustando-a apenas para incluir,
em seu texto, a referência a ato normativo específico, em vez de
estipular valor fixo, de modo que eventual alteração de valor não
implique na desatualização do prejulgado, no que foi acompanhado,
à unanimidade, pelo Plenário. 13) O senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO solicitou ao secretário-geral das
sessões que apregoasse o interessado e/ou seu representante legal
nos autos do processo TC-4107/2016, que trata de Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Anchieta, a fim de verificar
a presença em Plenário para o exercício da sustentação oral requerida, nos termos do artigo 327, § § 2º e 6º, do Regimento Interno
deste Tribunal, o que foi procedido. Apregoado o responsável e não
havendo manifestação, o processo foi mantido em pauta para a
próxima sessão, nos termos regimentais. 14) Durante a proclamação do resultado dos julgamentos dos processos da pauta do senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, o senhor presidente lembrou ao relator que o processo TC-2257/2012 é
de competência da 1ª Câmara, tendo vindo ao Plenário apenas para
apreciação de inconstitucionalidade, com o que concordou o relator,
retificando o seu voto para encaminhar o feito à 1ª Câmara. 15) O
senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER alertou para a
prescrição iminente no processo TC-2604/2011, que trata de Prestação de Contas da Companhia de Desenvolvimento de Guarapari,
constante de sua pauta, solicitando que, se algum conselheiro solicitasse vista, que seja devolvido na próxima sessão. 16) O senhor
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER , com a aquiescência
do Plenário, dadas as circunstâncias fáticas, que autorizam, excepcionalmente, a mitigação do artigo 84 do Regimento Interno da
Corte, adiou o julgamento do processo TC-4279/2012, que trata de
Representação em face da Prefeitura Municipal de Guarapari. 17) O
senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER solicitou ao secretário-geral das sessões que apregoasse os interessados e/ou
seus representantes legais nos autos do processo TC-6800/2016,
que trata de Denúncia em face da Prefeitura Municipal de Vila Velha, a fim de verificar a presença em Plenário para o exercício da
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sustentação oral requerida, nos termos do artigo 327, § § 2º e 6º,
do Regimento Interno deste Tribunal, o que foi procedido. Apregoados os responsáveis e não havendo manifestação, o processo foi
mantido em pauta para a próxima sessão, nos termos regimentais.
18) Nos termos do artigo 29, inciso VI, c/c artigos 83 e 96, §2º, o
senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO,
transferiu a presidência dos trabalhos ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, para o julgamento do processo TC1572/2006, que trata de Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Saúde, constante da pauta do senhor conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES, uma vez que havia proferido voto quando relator do processo no biênio anterior e que o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO solicitara vista na sessão próxima passada. O decano proferiu seu voto-vista acompanhando a divergência inaugurada pelo senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, restando ambos vencidos,
tendo a maioria dos membros do Plenário acatado o segundo posicionamento do relator. 19) O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES solicitou ao secretário-geral das sessões que apregoasse o interessado e/ou seu representante legal nos autos do
processo TC-2603/2011, que trata de Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Justiça, a fim de verificar a presença em Plenário para o exercício da sustentação oral requerida, nos termos do
artigo 327, § § 2º e 6º, do Regimento Interno deste Tribunal, o que
foi procedido. Apregoado o responsável e não havendo manifestação, o processo foi mantido em pauta para a próxima sessão, nos
termos regimentais. 20) O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, informou o adiamento dos processos
TC-1013/2011, constante da pauta da senhora conselheira em
substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, TC-4448/2013 e TC8463/2013, constantes da pauta do senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, considerando lido os votos-vista
do senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN,
ficando a discussão para a próxima sessão. 21) A senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, com a aquiescência do Plenário, dadas as circunstâncias fáticas, que autorizam,
excepcionalmente, a mitigação do artigo 84 do Regimento Interno
da Corte, adiou o julgamento dos processos TC-2654/2014, TC11412/2015 e TC-11814/2015. 22) No julgamento do processo TC1687/2016, que trata de Recurso de Reconsideração interposto
pelo senhor Djalma da Silva Santos, o então relator, senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, reformulou o seu voto
anterior, pugnando pelo sobrestamento do julgamento dos autos
até a apreciação do prejulgado, objeto do processo TC-6603/2016.
O senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI se
manifestou no sentido de que a postergação do julgamento gera
imagem de indefinição da Corte, bem como que a discussão da tese
não poderia inibir o julgamento do processo sob prazo indeterminado, votando pela deliberação imediata que, se ocorresse, votaria
acompanhando o parecer ministerial. O senhor presidente recordou
que o processo TC-6603/2016 já está em deliberação, inclusive
com dois votos, destacando a conexão inevitável de ambos. O plenário acompanhou o relator, pelo sobrestamento, restado vencido o
senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI,
tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – “Senhor Presidente, entendo que o fato de não se tomar decisões havendo sobrestamento acaba passando uma imagem de indefinição
da Corte em relação aos temas. O sobrestamento só poderia ocorrer, imagino eu, se tivéssemos um tempo curto para tomar essa
decisão. Se o sobrestamento é por prazo indeterminado, naturalmente, estaria sugerindo a votação imediata do processo. Então, a
questão colocada seria em relação ao sobrestamento aguardando o
julgamento do prejulgado que, por sua vez, está sob vista do Ministério Público.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – “Está pautado na vista do MP: prazo indefinido.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI – “Isso talvez tivesse um intervalo de duas ou três sessões.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – “E já está até com dois votos prolatados.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Já tem dois votos, um pedido de vistas e, eventualmente, é
um processo que, por repercussão, pode até ter outros pedidos de
vista, mas o sobrestamento visa até tentar uma uniformização ao
entendimento. De certa forma, não é nada indefinido, mas, por
mais que demore, acaba tendo uma lógica do conselho decidir coisas, eventualmente, diferente. Agora, o processo está em julgamento, inclusive, hoje, foi objeto de pedido de vista do Ministério
Público.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI – “Só que não estaríamos uma lógica inversa. Devería-
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mos chegar nos prejulgados a partir de uma determinada sequência de julgamentos em diferentes processos.” O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Na realidade o que está se discutindo é o conceito.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – “Por isso é que
estou colocando esse questionamento.” O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “O prejulgado em questão está se discutindo um conceito da possibilidade
ou não do exercício de uma possibilidade de contratação. Por isso
que o conceito acaba sendo o anterior.” O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – “Tenho o posicionamento contrário que em termo de sumular ou estabelecer prejulgado eles deveriam ser frutos de uma sequência de julgamentos que
deveríamos estar fazendo e não inibir julgamentos esperando uma
formação de uma tese.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO
MARCO ANTONIO DA SILVA – “Senhor Presidente, serei breve.
Perfeitamente, excelência. Na verdade, senhor Presidente, obviamente que os julgados anteriores, como o eminente conselheiro
João Luiz coloca, já foram objeto de deliberação, alguns nas Câmaras, alguns no próprio Colegiado. Nós estamos na eminência de
uma decisão que tem, digamos assim – aspas – repercussão geral.
Por essa razão, senhor Presidente, entendo que é coerente, sim, o
sobrestamento para que tenhamos uma deliberação, digamos assim, conjunta para evitar decisão conflitante nesse momento processual. Então, entendo como bem vinda as ponderações do eminente conselheiro. Nesse caso, vou manter – até porque já o fizemos no Processo 6036 – a posição de sobrestamento até o julgamento conjunto que, me parece, não terá uma indefinição, pois
deve ocorrer rapidinho.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – “Senhor Presidente, apresento um
voto acompanhando o Ministério Público pelo não conhecimento
considerando que são fatos passados.” 23) O senhor conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO proferiu seu voto-vista no
processo TC-4854/2016, que trata de Recurso de Reconsideração
interposto pelo senhor Eduardo Antonio Mannato Gimenes, acompanhando os pareceres técnico e ministerial, pelo provimento parcial ao recurso. O então relator, senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, manteve o seu voto pelo provimento total,
momento em que o senhor procurador-geral do MPEC LUCIANO
VIEIRA solicitou vista dos autos. 24) O senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, com a aquiescência do Plenário,
dadas as circunstâncias fáticas, que autorizam, excepcionalmente,
a mitigação do artigo 84 do Regimento Interno da Corte, adiou o
julgamento do processo TC-217/2008, que trata de Tomada de
Contas Especial no âmbito da Assembleia Legislativa. – LEITURA DE
ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO UNÂNIMES – O senhor conselheiro
substituto MARCO ANTONIO DA SILVA procedeu à leitura do Parecer Prévio TC-39/2017, proferido nos autos do processo TC4220/2015, dos Acórdãos TC-706/2017, proferido nos autos do
processo TC-1667/2015, TC-708/2017, proferido nos autos do processo TC-6025/2016, e TC-734, proferido nos autos do processo
TC-5156/2012, em atendimento ao artigo 73, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
– ORDEM DO DIA – Julgamento dos setenta e sete processos constantes da pauta, fls. 28 a 39, parte integrante da presente ata.
Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou encerrada a sessão às
dezoito horas e trinta minutos, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores auditores e senhor procurador para a próxima sessão ordinária do Plenário, a ser realizada no
dia oito de agosto de dois mil e dezessete, às quatorze horas. E,
para constar, eu, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões, lavrei a presente ata que, depois de aprovada,
vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente, demais
conselheiros, conselheiros substitutos e senhor procurador.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo:05582/2010-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Interessado: PREFEITURA COLATINA
Responsável: LEONARDO DEPTULSKI [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], MARIA AUXILIADORA TOREZANI DE OLIVEIRA
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 08541/2010-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
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Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 00926/2011-1
Representante: PLAY CITY EVENTOS EIRELI - EPP
Responsável: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], CRISTIANE
RESENDE FAGUNDES PARIS [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO
JOSINO CORDEIRO], CRISTIANO TESSINARI MODESTO [LUISA
PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], H. V. OLIVEIRA
PRODUCOES E EVENTOS - ME [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA, LUIZ RICARDO AMBROSIO
FILGUEIRAS], JOSE CARLOS MOYSES TURBAY [Carlos Roberto
Gouvêa Dercy, Roberta Sartório Turbay], L. M. RAMOS - ME,
LEANDRO MORENO RAMOS, MARCELO GOMES PIMENTEL
[PEDRO JOSINO CORDEIRO], MARCO AURELIO COELHO [LUISA
PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], OLDAIR DA SILVA FERREIRA [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], ROBSON RODEIOS LTDA - EPP, VAGNER ANTONIO DE
SOUZA [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Reconhecer prescrição. Acolher justificativas. Improcedência. Arquivar. Sem divergência, absteve-se de
votar o conselheiro em substituição João Luiz, por suspeição.
Processo: 02257/2012-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
Apensos: 03957/2012-1
Interessado: CAMARA BARRA SAO FRANCISCO
Responsável: ADILTON GONCALVES [BRUNA HOLZ BADKE
BREDA, BRUNA HOLZ BADKE BREDA, Henrique Faria Santos Rabelo de Azevedo], ELCIMAR DE SOUZA ALVES, EVALDO SILVA
DE OLIVEIRA, JUVENAL CALIXTO FILHO
Deliberações: Acórdão. Negar exequibilidade à lei municipal. Devolver à 1ª Câmara p/ julgamento de mérito.
Processo: 03093/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Interessado: PREFEITURA LINHARES
Responsável: GUERINO LUIZ ZANON [ALEX DE FREITAS ROSETTI, AMÁLIA BRAGATTO NASCIMENTO VIEIRA, ANNA PAULSEN,
BÁRBARA DALLA BERNARDINA LACOURT, CARLOS EDUARDO
AMARAL DE SOUZA, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS, DEBORAH DA SILVA FARIA BORGES BARBOSA, FLAVIO CHEIM JORGE,
GUSTAVO LYRIO JULIÃO, LENNON GUIDOLINI FERNANDES DA
COSTA, LUANA ASSUNÇÃO DE ARAÚJO ALBUQUERK, LUCAS SCARAMUSSA, MARCELO ABELHA RODRIGUES, MARCELO RODRIGUES
NOGUEIRA, MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES, MYRNA FERNANDES CARNEIRO, NÁDIA LORENZONI, RENATO SANTANA ALVES,
VICTOR DE ALMEIDA DOMINGUES]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Sobrestado
Processo: 03237/2013-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
Apensos: 05814/2013-1
Interessado: CAMARA GUARAPARI
Responsável: CARLOS AILTON REIS SABADINI, CARLOS
EURICO PEREIRA DOS SANTOS, CLAUDIA COSTA CALENTI
SUELA, CLAUDICEIA DE SOUZA FRANCISCO, FUNDACAO
EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI [Gilberto Simões
Passos, WILLIANS FERNANDES SOUSA], GUILHERME FLAMINIO
DA MAIA TARGUETA, INSTITUTO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO INTERSETORIAL IADI, JORNAL HORA AGHA LTDA
- ME, JOSE RAIMUNDO DANTAS, KELEN POMPERMAYER CAPISTRANO, LILIA MARIA CARVALHO DOS SANTOS, MANOEL
ALVES FERREIRA - ME, MARCO ANTONIO NADER BORGES,
MARCO ANTONIO PEREIRA MARTINS, NOVA FASE SERVICOS EM COMUNICACOES LTDA, PAULO VINICIUS MOREIRA
RAPOSO DE AGUIAR, PUBLICA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LTDA - ME, RITA DE CASSIA BUBACK, RUTH
RAMALHETE FERREIRA, SOTER FERNANDES LYRA, THIAGO
PIMENTA MOREIRA [João Alexandre de Vasconcellos], WR COMUNICACAO LTDA - ME
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
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Processo: 04009/2013-7
Unidade gestora: Companhia Espírito Santense de Saneamento
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
Apensos: 06580/2012-4, 07386/2013-6
Interessado: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
CESAN
Responsável: ANSELMO TOZI [SANDRA SILY], ANTONINA
SILY VARGAS ZARDO [SANDRA SILY], CARLOS EDUARDO
FERNANDES SALEME [SANDRA SILY], CARLOS FERNANDO
MARTINELLI [SANDRA SILY], MARCIA CHRISTINA DE BRITO
[SANDRA SILY], MP PUBLICIDADE LTDA - EPP [WANDS SALVADOR PESSIN], NEIVALDO BRAGATO [SANDRA SILY], SANDRA
SILY
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.
Processo: 04449/2013-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 04445/2013-4, 04446/2013-9, 04576/2010-8,
05051/2004-1
Recorrente: CARLOS OLIVEIRA GALVEAS [Arnaldo Brasil
Fraga, Gustavo Miguez Costa, JOANA BARROS VALENTE, Ricardo
Barros Brum ], MARIA BERNADETE AGUIRRE VON RANDOW
[Arnaldo Brasil Fraga, Gustavo Miguez Costa, JOANA BARROS VALENTE, Ricardo Barros Brum ]
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01750/2014-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: PREFEITURA JAGUARE
Responsável: ALCY MARINHO DE BACKER, ASSOCIACAO
DESPORTIVA BOTAFOGO DE JAGUARE, CARLOS ESTEVAN
FIOROT MALACARNE, PEDRO JADIR BONNA, ROGERIO FEITANI, SERGIO PINTO CORREA [Millayni Gama Camata]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 07862/2014-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: TRIBUNAL CONTAS ESPIRITO SANTO
Responsável: AGLIMAR VELOSO NETO, ANTONIO CARLOS
NASCIMENTO VALENTE, EVILASIO DE ANGELO, MANOEL
LOPES CANCADO JUNIOR, MARCOS ANTONIO RODRIGUES,
NEUCIMAR FERREIRA FRAGA [SANTOS FERREIRA DE SOUZA],
SAULO RODRIGUES MEIRELLES
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.
Processo: 11052/2014-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataizes
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 11048/2014-1, 11050/2014-8
Representante: FRANCISCO PEREIRA BRANDAO
Responsável: IVETE BATISTA DA SILVA, LUCINEY ALVES
RODRIGUES SOARES, ROBERTINO BATISTA DA SILVA [ALINE DUTRA DE FARIA, FELIPE OSORIO DOS SANTOS, Robertino Batista da Silva Junior], RODRIGO ATHAYDE MAYRINK, THIAGO
BONATO CARVALHIDO
Terceiro interessado: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO ESPIRITO SANTO [Eduardo Santos Sarlo, GLAUCO BARBOSA DOS REIS, LUCIANO PAVAN DE SOUZA, TABATA ENGELHARDT HAIDU]
Deliberações: Adiado
Processo: 13584/2015-2
Classificação: Prejulgado
Suscitante: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Adiamento: 5ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Aprovar o Prejulgado. Nos termos do voto
do relator.
Processo: 04107/2016-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
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Exercício: 2015
Apensos: 01185/2015-1, 01186/2015-6
Responsável: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD [LUISA
PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 06064/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00416/2013-1, 03056/2013-1
Recorrente: WILSON BERGER COSTA [BENÍCIO HELMER, MAURO ESTEVAM, PETRONIO ZAMBROTTI FRANÇA RODRIGUES]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 06603/2016-4
Classificação: Prejulgado
Suscitante: Conselheiro Efetivo (Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun)
Adiamento: 4ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo: 06673/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 04374/2016-2, 06664/2012-8, 08462/2016-1
Recorrente: PYETRA DALMONE LAGE PAIXAO [ALFREDO DA
LUZ JÚNIOR, RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES]
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 06799/2016-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD [LUISA
PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Irregular. Multa R$3000. Determinação.
Processo: 09668/2016-4
Classificação: Prejulgado
Suscitante: Conselheiro Efetivo (Sérgio Manoel Nader Borges)
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Aprovar o Prejulgado. Nos termos da Instrução Técnica 35/2017.
Processo: 10505/2016-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: ACTA ENGENHARIA LTDA, EDSON HAJE SILVA
Responsável: HAROLDO CORREA ROCHA, LARISSE BRUNORO GRECCO
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Decisão. Indeferir cautelar. Tramitar sob o rito ordinário com tramitação preferencial. Notificação.
Processo: 01347/2017-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Responsável: JULIO CESAR FERRARE CECOTTI
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Reconhecer inconstitucionalidade de Resolução. Converter em Tomada de Contas Especial. Irregular. Ressarcimento 36.466 VRTEs. Multa 1000 VrteS.
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Processo: 04123/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: JONES CAVAGLIERI
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinar.
Total: 22 processos
- CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 02882/2009-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal
Classificação: Consulta
Consulente: WALTER ARAUJO
Deliberações: Decisão. Não conhecer. Arquivar.
Processo: 02604/2011-1
Unidade gestora: Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2010
Interessado: CODEG
Responsável: ANTONIO STEIN NETO, DAVID ARPINI, GILDO LEITE DE REZENDE, LETICIA REGINA SILVA SOUZA,
LUIZ JOSE ALLEDI DE CARVALHO, SEVERINO DE OLIVEIRA
REZENDE
Deliberações: Acórdão. Rejeitar preliminar de nulidade da ITC.
Regular c/ Ressalva. Quitação. Determinações. Sem divergência,
absteve-se de votar o conselheiro Sérgio Borges, por suspeição.
Processo: 02343/2012-1
Unidade gestora: Polícia Civil do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
Apensos: 03056/2012-1
Interessado: POLICIA CIVIL ES
Responsável: CELENEH BENTO PERIM, CELSO FELIPE FERRARI, INES ANGELA LOSS, JOAO FRANCISCO ARLEU NETO,
JOEL LYRIO JUNIOR, JOSEMAR ANTONIO SPERANDIO, JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA, PAULO CESAR FERREIRA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. 1) Acolher preliminar de Josemar Antonio
Sperandio. 2) Rejeitar demais preliminares. 3) Excluir responsabilidade de Helio Moreira. 4) Regular c/ Quitação. 5) Determinação.
6) Arquivar.
Processo: 04103/2012-4
Unidade gestora: Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
Responsável: CARLOS ROBERTO DE PAULA RIBEIRO, FERNANDA LEAL REIS, MAYTE CARDOSO AGUIAR [MAYTÊ CARDOSO AGUIAR], MYRIAM BITTENCOURT SABRA AMANCIO
PEREIRA, ROSELY MARIA SALVADOR, TEREZA CRISTINA
MARTINS BARCELLOS, TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO CASOTTI, ZELMAR CARNEIRO BERNARDINO
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta

Processo: 01560/2017-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Aracruz
Classificação: Consulta
Consulente: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES, Aracruz, ALCÂNTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS)
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.

Processo: 04279/2012-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO
Responsável: ALBINA CONSERVACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA, EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES [ALOÍZIO FARIA
DE SOUZA FILHO, BRUNO RICHA MENEGATTI, DIOGO PAIVA FARIA, LUCAS CAMPOS DE SOUZA, MARLILSON M. SUEIRO DE CARVALHO, RODRIGO CAMPANA TRISTÃO, RUBENS CAMPANA TRISTÃO, WILER COELHO DIAS], TACIANA PASOLINI MAGALHAES
[ANDREI COSTA CYPRIANO, ISAAC PAVEZI PUTON, JEDSON MARCHESI MAIOLI]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado

Processo: 01663/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: FABRICIO PETRI
Deliberações: Acórdão. Arquivar.

Processo: 03057/2014-2
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Anchieta, Prefeitura Municipal de Anchieta
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
Responsável: DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARAES [Guilherme
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Guerra Reis, LUCIANA DRUMOND DE MORAES, Nelson Wilians
Fratoni Rodrigues, Rafael Sganzerla Durand], DELTON BEZERRA
VIANNA [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO],
EDIVAL JOSE PETRI, JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI,
MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Deliberações: Adiado
Processo: 09623/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Unidade Técnica do TCEES (SecexDenuncias)
Responsável: ACACIA GLECI DO AMARAL TEIXEIRA, COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ESCOLARES E PASSAGEIROS
DE ARACRUZ [GIORDANO MORATTI CASTIGLIONI], SAULO RODRIGUES MEIRELLES
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 10214/2014-5
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02567/2010-5
Interessado: RUBENS MOULIN TANNURE [FLAVIANE LUZIA CARVALHO DA FONSECA]
Recorrente: Ministério Público de Contas
Deliberações: Acórdão. Conhecer. `Provimento parcial. Regular c/
Ressalva. Determinação - Monitoramento. Arquivar. Por maioria,
vencido o conselheiro em substituição João Luiz, que acompanhou
área téncica e MPEC.
Processo: 11183/2014-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 01922/2011-5, 02590/2011-2
Interessado: DAVID ALBERTO LOSS
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Recomendação. Arquivar. Por maioria, vencidos os conselheiros Ranna e João
Luiz, que acompanharam área téncica e MPEC, pela irregularidade
com multa de 1000 VRTEs.
Processo: 06800/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada [JOÃO LUIZ CASTELLO LOPES RIBEIRO, SIMONE BONATTO CASTELLO, BERNADETTE BONATTO]
Responsável: IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES, JOSE ROBERTO MARTINS AGUIAR
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 06889/2016-6
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Governo de Vila Velha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: ANA EMILIA GAZEL JORGE
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.
Processo: 06890/2016-9
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Comunicação de Vila
Velha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: MIRELA MARCARINI CAVALCANTI ZANOTELLI
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.
Processo: 02771/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 5º bimestre de 2016
Interessado: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
Deliberações: Acórdão. Arquivar. Sem divergência, absteve-se de
votar o Conselheiro Sérgio Borges, por suspeição.
Total: 13 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 05759/2012-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
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Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Interessado: PREFEITURA SAO MATEUS
Responsável: AGNELO SANTA FE AQUINO NETO, AMADEU
BOROTO, AMAURI PINTO MARINHO, CONRADO BARBOSA
ZORZANELLI, GETALVARO GOMES DA SILVA, GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA, LUIGIA UBIZZONI BORDONI, MAURO JORGE
PERUCHI, RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO,
SARA MENDONCA SANTOS COSTA, TATIANA APARECIDA
OTONI, VIVALDO GONCALVES LOPES NETO
Deliberações: Decisão. Sobrestar.
Processo: 04947/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: GILSON DANIEL BATISTA
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Ressalva. Quitação. Arquivar.
Por maioria, vencido o conselheiro Ranna, que acompanhou o parecer ministerial.
Processo: 05301/2016-5
Classificação: Ato Normativo - Projeto de Enunciado de Súmula
Jurisprudência
Interessado: Conselheiro Efetivo (Sérgio Aboudib Ferreira Pinto)
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Processo: 06246/2016-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul
Classificação: Pedido de Revisão
Requerente: MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Manter acórdão. Arquivar.
Processo: 03472/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Classificação: Recurso de Reconsideração
Recorrente: MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE]
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Ciência. Arquivar.
Processo: 03843/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: PROJETO BRASIL ENGENHARIA LTDA - EPP
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar. Por maioria, vencido o conselheiro Ranna, que acompanhou o parecer ministerial.
Total: 6 processos
- CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 01572/2006-6
Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2005
Apensos: 01723/2006-8
Interessado: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Responsável: ALLAN JACQUESON BARBOSA LOBO, ALTANOR LOBO DINIZ, ANA LUCIA DUQUE BARBOSA, ANSELMO
TOZI, ANTONIO RIZZO MOREIRA DOS SANTOS, EGLE MADEIRA CRISTOVAO, ELIZABETH GOMES GOBBI VERZOLA,
GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA, INACIO COUTINHO, INEZ VENTURA SESSA, JOSE FRANCISCO
ALMEIDA VIEIRA, LUCIANA CEOLIN STEFANON, MANOEL
ALVES CATARINA, NELIO ALMEIDA DOS SANTOS, RENATO
CARLOS VIEIRA, ROSANE ERNESTINA MAGESTE, SONIA MARIA DALMOLIM DE SOUZA, SONIA MARIA DEMETRIO
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. 1) Extinção sem resolução de mérito. 2)
Regular c/ Quitação. 3) Arquivar. Por maioria, vencidos os conselheiros Ranna e João Luiz, que acompanharam o entendimento
inicial do relator.
Processo: 05715/2007-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02963/2006-1
Recorrente: ALUIZIO CARLOS CORREA [ANDERSON SANT´ANA PEDRA, BRUNA FONTANA ZANONI, TALYTTA DAHER RANGEL
FORATTINI PEDRA]
Adiamento: 4ª Sessão
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Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo: 02603/2011-6
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Justiça
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2010
Apensos: 02403/2011-1
Interessado: SEJUS
Responsável: ANGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS [ANGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS]
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 04437/2011-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2010
Interessado: PREFEITURA VIANA
Responsável: ANGELA MARIA SIAS, ARACELI ZORZANELLI,
ASSEPLAN ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMATICA
S/S LTDA. - ME [Mayke Meyer Miertschink de Jesus, VALMIR
SILVA COUTINHO GOMES], IMPERIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME, JOILSON ANTONIO DA SILVA,
PAULO AUGUSTO MARTINS PINHEIRO CHAGAS, RICARDO
CLAUDINO PESSANHA [DOUGLAS PRETTI, LIVIA BAPTISTA DE
SOUZA]
Deliberações: Acórdão. 1) Não acolher preliminares. Extinção da
punibilidade face a prescrição. Afastar irregularidades. Arquivar. 2)
À SEGEX p/ verificar inclusão de item em auditoria.
Processo: 01933/2012-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
Apensos: 01402/2012-2
Interessado: SEAG
Responsável: CARLOS LUIZ TESCH XAVIER, CLESIO ANTONIO BRANDAO, ELZA BATISTI NERY, ENIO BERGOLI DA
COSTA [ADILSON JOSÉ CRUZEIRO, EDMAR LORENCINI DOS
ANJOS], JOSE CARLOS PIGATTI, LAURO FARIA SANTOS KOEHLER, MARIA DAS MERCES SA TARDIN
Deliberações: Acórdão. Acolher parcialmente justificativas. Regular c/ Ressalva. Quitação. Recomendações. Arquivar. Por maioria,
vencido o conselheiro em substituição João Luiz, que considerou
infração grave a ausência de prestação de contas de convênio,
com aplicação de multa de 500 VRTES.
Processo: 09880/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 09879/2016-8
Representante: QUIRINO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA EIRELI
Responsável: AMADEU BOROTO, CONRADO BARBOSA ZORZANELLI, DANIEL SANTANA BARBOSA
Deliberações: Adiado
Processo: 02772/2017-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2016
Interessado: DANIEL SANTANA BARBOSA
Deliberações: Decisão. Arquivar.
Decisão. Arquivar.
Total: 7 processos
- CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Processo: 03496/2007-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Classificação: Pedido de Reexame
Interessado: GILMAR GONCALVES TALIULI [ADÉLIA DE SOUZA
FERNANDES]
Recorrente: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento. Registro. Tornar insubsistente Decisão TC-908/2007.
Processo: 03513/2007-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Classificação: Pedido de Reexame
Recorrente: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
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Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Determinação. Devolução à
origem.
Processo: 01013/2011-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vitória
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00244/2006-4, 00440/2004-5, 01455/2004-3,
01587/2004-6, 12630/2015-7
Interessado: ADEMAR SEBASTIAO ROCHA LIMA [BÁRBARA DALLA
BERNARDINA LACOURT, FLAVIO CHEIM JORGE, MARCELO ABELHA
RODRIGUES, MYRNA FERNANDES CARNEIRO]
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo: 02829/2011-6
Unidade gestora: Companhia Espírito Santense de Saneamento
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2010
Apensos: 04276/2011-8
Interessado: PABLO FERRACO ANDREAO
Responsável: CARLOS EDUARDO FERNANDES SALEME, CARLOS FERNANDO MARTINELLI, LUIZ FERRAZ MOULIN, PAULO RUY VALIM CARNELLI, RICARDO MAXIMILIANO GOLDSCHMIDT
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Ressalva. Quitação. Recomendação. Arquivar.
Processo: 06036/2012-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Responsável: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS [LUIZA
PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], LUCIO BERILLI
MENDES [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO],
URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA [Raphael Barroso de
Avelois], VAGNER ANTONIO DE SOUZA [PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Deliberações: Decisão. Sobrestar.
Processo: 00967/2013-7
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: SEDU
Responsável: HAROLDO CORREA ROCHA, IVAN LAUER,
KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo: 02254/2014-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibitirama
Classificação: Consulta
Consulente: JOSE TAVARES DE MOURA
Deliberações: Decisão. Sobrestar.
Processo: 02452/2014-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Responsável: ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02654/2014-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Cariacica
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Responsável: SHIRLENE PIRES MESQUITA DE ALMEIDA
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 11412/2015-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02233/2010-8, 11813/2015-7, 11814/2015-1
Interessado: TENORIO GOMES DA SILVA
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
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Processo: 11814/2015-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Marilândia
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02233/2010-8, 11412/2015-1, 11813/2015-7
Interessado: MAURICIO COLATTO
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 00989/2016-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Responsável: ALDAIR CELESTINO XAVIER DE SOUZA, ANTONIO SERGIO ALVES VIDIGAL, AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, ENGE URB LTDA, EZEQUIEL ANTONIO
DADALTO, FLAVIO ELIAS FRANCISCO SERRI, JOLHIOMAR
MASSARIOL NASCIMENTO, JOSE CARLOS ZAMPROGNO,
JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO, LUIZ CLAUDIO MONJARDIM, MOISES PENNO SVENSSON, REGINA SILVA TOSE,
WAGNER JOSE ZOCCA, WELLINGTON COSTA FREITAS
Terceiro interessado: MAGALY NUNES DO NASCIMENTO
Deliberações: Decisão. Citação e Notificação nos termos do voto
do relator. Deixar de determinar e de converter em TCE.
Processo: 01687/2016-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Alegre
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03082/2012-4, 03206/2012-9, 06035/2012-5
Recorrente: DJALMA DA SILVA SANTOS [João Felipe Calmon
Nogueira da Gama, MARIA CHARPINEL SANTOS]
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Por maioria, vencido o conselheiro João Luiz Cotta Lovatti que votou pelo prosseguimento do
recurso, acompanhando o MPEC.
Processo: 04854/2016-9
Unidade gestora: Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 04161/2004-6
Interessado: EDUARDO ANTONIO MANNATO GIMENES
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo: 00958/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Viana
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03260/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 03108/2017-6, 03483/2017-1
Representante: Identidade preservada
Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, JEFFERSON ZANDONADI, JOAO CARLOS MENESES
Deliberações: Decisão. Ratificar decisão monocrática que concedeu cautelar.
Processo: 03641/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra, Secretaria Municipal de Obras de Serra
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: CONTEMPORANEA CONSTRUCOES E PROJETOS
LTDA - EPP
Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, JEFFERSON ZANDONADI, JOAO CARLOS MENESES
Deliberações: Decisão. Ratificar decisão monocrática que concedeu cautelar.
Processo: 03690/2017-6
Unidade gestora: Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
[DALLA BERNARDINA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, DALLA BERNARDINA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, EDUARDO DALLA BERNARDINA, EDUARDO DALLA BERNARDINA, Itiel José Ribeiro, Itiel
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José Ribeiro, LUCCA CASCELLI SODRE]
Responsável: ENIO BERGOLI DA COSTA, MARIA SUZEL TEDOLDI MENEGHELI
Deliberações: Decisão. Ratificar decisão monocrática que revogou
cautelar.
Total: 18 processos
- CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 03570/2010-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Serra
Classificação: Tomada de Contas Especial - Auditoria
Exercício: 2009
Interessado: CAMARA SERRA [ALINE DUTRA DE FARIA, FELIPE
OSORIO DOS SANTOS, PABLO DE ANDRADE RODRIGUES], ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO ESPIRITO SANTO
[Eduardo Santos Sarlo, GLAUCO BARBOSA DOS REIS, LUDGERO
FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS, Mariana Guimarães Fonseca
Gianordoli]
Responsável: ALPHA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME,
AMERICO SOARES MIGNONE [RICARDO CLAUDINO PESSANHA], ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA [ALEXANDRE
BUZATO FIOROT, Ana Paula Nascimento, Conceição Aparecida
Giori, FABIANA PERIM DE TASSIS, Fabrício Campos, JOSÉ ARCISO FIOROT, JOSÉ ARCISO FIOROT JÚNIOR, KARLA BUZATO
FIOROT, LEONARDO DUARTE BERTULOSO], BRUNO DE ASSIS
MACHADO MEIRA SERPA - ME, DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA [GUSTAVO CLAUDINO PESSANHA], F.G.
QUEIROZ - ME, FCGOMES - CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTABIL - ME [Raony Fonseca Scheffer Pereira], FELIPE OSORIO ADVOGADOS - EPP [FELIPE OSORIO DOS SANTOS, SIRLEI
DE ALMEIDA], HELIO HENRIQUE MARCHIONI [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO, LUIZ OTÁVIO RODRIGUES COELHO],
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
DO BRASIL- IDESB-, JANE RIBEIRO LOPES [LUIZ HENRIQUE
ANTUNES ALOCHIO, LUIZ OTÁVIO RODRIGUES COELHO], JOAO
LUIZ CASTELLO LOPES RIBEIRO [João Claudio de Albuquerque
Calazans Santos, JULIANA RODRIGUES SCHULZ, LIVIA BAPTISTA
DE SOUZA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO, LUIZ OTÁVIO
RODRIGUES COELHO], JOAO LUIZ PIMENTEL [LUIZ HENRIQUE
ANTUNES ALOCHIO, LUIZ OTÁVIO RODRIGUES COELHO], MARIA
AUXILIADORA MASSARIOL [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO, LUIZ OTÁVIO RODRIGUES COELHO], PEDRO RECO SOBRINHO [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO, LUIZ OTÁVIO RODRIGUES COELHO], RAUL CEZAR NUNES [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO, LUIZ OTÁVIO RODRIGUES COELHO, PABLO DE
ANDRADE RODRIGUES], RITA DE CASSIA FRAGA PIMENTEL
[LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO, LUIZ OTÁVIO RODRIGUES
COELHO], SALOMAO ANTONIO DA SILVA [João Claudio de Albuquerque Calazans Santos, JULIANA RODRIGUES SCHULZ, LIVIA
BAPTISTA DE SOUZA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO, LUIZ
OTÁVIO RODRIGUES COELHO], SCARDINE E MIRANDA CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI [João Claudio de Albuquerque
Calazans Santos, LIVIA BAPTISTA DE SOUZA], SERVIBRAS
SERVICOS LTDA - EPP [Felipe Coelho Trancoso], TNL PCS S/A,
WENDY CARLA BICALHO ALTOE [João Claudio de Albuquerque
Calazans Santos, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO, LUIZ OTÁVIO RODRIGUES COELHO]
Deliberações: Adiado
Processo: 02101/2012-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
Apensos: 05781/2012-2
Interessado: CAMARA ITAPEMIRIM
Responsável: ADIEL DOS SANTOS PEREIRA, ALEXSANDRO
DA CONCEICAO SACRAMENTO, ARILSON DE ANDRADE DA
SILVA, EDVALDO DE ANDRADE PECANHA, EXECUTA CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA - ME [GIOVANNI SANGLARD
HERMISDORFF], FERNANDO ANTONIO MOREIRA PINHEIRO,
GALANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS [ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE], GELSON PEREIRA DA SILVA, MARIA DA
PENHA SILVA BRASIL, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA,
ROBERTO LIMA COIMBRA, VANDERLEI LOUZADA BIANCHI
Adiamento: 5ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 03483/2013-8
Unidade gestora: Banco do Estado do Espírito Santo S/A
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
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Exercício: 2012
Apensos: 04985/2013-2
Interessado: BANESTES SA
Responsável: ADENILSON GOMES DA SILVA, ANDERSON
FERRARI JUNIOR, ANSELMO CUSTODIO LAMAS LOPES, ANSELMO MAGESKI, BRUNO CURTY VIVAS, BRUNO PESSANHA
NEGRIS, CLAUDIA VALLI CARDOSO MACHADO, DOUGLAS
FRANCISCO COSMO, GIVALDO BARCELOS JUNIOR, JOSE
ANTONIO BOF BUFFON, LUIZ ALFREDO PRETTI, MARA
CRISTINA FALLER PEREIRA MATTOS, MARIA AUGUSTA
CARLETE, MARIA CONCEICAO SANTOS ALMEIDA, MARIA
GORETH GASPARINI SELVATICI, MARILZA CANDIDO RIBEIRO, MONICA CAMPOS TORRES, PAULO EMANUEL FONSECA
DOMINGUES TAVARES, PEDRO PAULO BRAGA BOLZANI,
RANIERI FERES DOELLINGER, RENATTA DE CARVALHO FIGUEIREDO RANGEL, SANDRA MARA SIMOES ARAUJO, WLADIMIR KOEHLER BEHNING
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 04448/2013-8
Unidade gestora: Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02527/2008-9, 04904/2008-2
Recorrente: DERCELINO MONGIN [EDER JACOBOSKI VIEGAS],
GETULIO DARCY CURTY PIRES [EDER JACOBOSKI VIEGAS,
FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO], LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA [EDER JACOBOSKI VIEGAS]
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo: 08463/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: TRIBUNAL CONTAS ESPIRITO SANTO
Responsável: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA [MARGARETT DE OLIVEIRA KUSTER], ELISON CACIO CAMPOSTRINI
[ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA], JOSE GERALDO GUIDONI [IGOR WANDY VOLZ]
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo: 07063/2014-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Anual - Prefeito
Apensos: 02040/2013-7
Responsável: ORLY GOMES DA SILVA
Vista: Márcia Jaccoud Freitas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação com ressalvas. Determinação. Arquivar. Nos termos do voto do então relator, com os
acréscimos da Conselheira Márcia.Sem divergência, absteve-se
de votar o conselheiro Sérgio Borges, por suspeição. Por maioria,
vencidos os conselheiros Ranna e Chamoun, que votaram pela rejeição, acompanhando área técnica e MPEC.
Processo: 03385/2016-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cariacica
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 07141/2013-3
Interessado: ADILSON AVELINA DOS SANTOS [JOÃO VICTOR DE
FREITAS ESPINDULA], MARCOS BRUNO BASTOS [JOÃO BATISTA
BARBOZA]
Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Rejeitar preliminar. Conhecer. Negar provimento. Manter acórdão. Nos termos do voto do então relator,
conselheiro Pimentel. Por maioria, vencido o conselheiro em substituição Marco Antonio, que votou pelo provimento.
Processo: 07113/2016-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cariacica
Classificação: Agravo
Recorrente: ADILSON AVELINA DOS SANTOS [JOÃO VICTOR
DE FREITAS ESPINDULA]
Adiamento: 9ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Extinção sem resolução de mérito (perda do objeto). Arquivar.
Total: 8 processos
- AUDITOR MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 00217/2008-3
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Unidade gestora: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo
Classificação: Tomada de Contas Especial
Apensos: 02192/2004-8, 04546/2002-6
Interessado: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 05150/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2016
Responsável: LUCIANO SANTOS REZENDE, TATIANA PREZOTTI MORELLI
Deliberações: Adiado
Processo: 06846/2016-8
Unidade gestora: Faculdade de Ensino Superior de Linhares
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: SANDRA MARA MENDES DA SILVA BASSANI
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.
Total: 3 processos
Total geral: 77 processos

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Outras Decisões - 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 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
DECISÃO 03049/2017-7
PROCESSO TC-04656/2017-1
Responsável: Luiz Américo Borel
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1° QUADRIMESTRE DE
2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA DE ALTO RIO NOVO
– ALERTAR – DETERMINAR.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 1º quadrimestre
de 2017, da Prefeitura de Alto Rio Novo, sob a responsabilidade
do Sr. Luiz Américo Borel.
Acolho a manifestação da Secretaria de Controle Externo de Contas,
consubstanciada na Instrução Técnica Inicial nº 00797/20171, no sentido de que este Tribunal emita o PARECER DE ALERTA, em
cumprimento ao art. 59, § 1º, inciso I, da LC 101/2000, conforme
demonstrado na Instrução Técnica acima mencionada.
Considerando que, conforme a citada ITI, o percentual alcançado
de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida está
em 48,74% (quarenta e oito vírgula setenta e quatro por cento),
superando os limites de alerta estabelecidos pelo artigo 59, § 1º,
inciso II, da LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
determino que seja observado o previsto no artigo 22, parágrafo único, da LC 101/2000, a saber:
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos
arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95%
(noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão
prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de
despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de apo-
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sentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação,
saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso
II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei
de diretrizes orçamentárias.
Por fim, encaminhe-se ao atual responsável cópia integral da ITI
00797/2017-1 juntamente com esta decisão.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 10056/20161, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 27ª sessão ordinária da Primeira Câmara, realizada no dia nove de agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun:
Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Alto Rio Novo, referente ao 1º quadrimestre de 2017, por ter ultrapassado o Limite para Alerta, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial
797/2017-1.
DETERMINAR ao gestor que seja observado o previsto no artigo
22, parágrafo único, da LC 101/2000.
Encaminhe-se ao atual responsável cópia integral da ITI
00797/2017-1 juntamente com esta decisão.
Sala das Sessões, 09 de agosto de 2017.
Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente em substituição
DECISÃO 03051/2017-4
PROCESSO TC-04715/2017-4
Responsável: Luciano Miranda Salgado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1° QUADRIMESTRE DE
2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA DE IBATIBA –
ALERTAR – DETERMINAR – PRAZO: 30 DIAS .
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 1º quadrimestre
de 2017, da Prefeitura de Ibatiba, sob a responsabilidade do Sr.
Luciano Miranda Salgado.
Acolho a manifestação da Secretaria de Controle Externo de Contas,
consubstanciada na Instrução Técnica Inicial nº 00810/20171, no sentido de que este Tribunal emita o PARECER DE ALERTA, em
cumprimento ao art. 59, § 1º, inciso I, da LC 101/2000, conforme
demonstrado na Instrução Técnica acima mencionada.
Considerando que, conforme a citada ITI, o percentual alcançado
de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida está
em 56,42 % (cinquenta e seis vírgula quarenta e dois por cento),
superando os limites de alerta, prudencial e legal, estabelecidos
pelos artigos 20 e 22, § único e 59, § 1º, inciso II, da LC 101/2000
– Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), VOTO por que, além do
alerta, seja DETERMINADO ao gestor que:
No prazo improrrogável de 30 dias, inicie e comprove perante
este Tribunal de Contas a adoção das medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo
169 da Constituição Federal de 1998 (c/c Lei Federal 9.801/99), de
modo a eliminar o percentual excedente em dois quadrimestres,
sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte,
respeitando-se ainda as vedações dos demais parágrafos do art.
169 da CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21, 22 e 23 da LRF (LC
101/2000). Considerando, quando for o caso, as ressalvas contidas
no art. 66 do mesmo diploma legal, in verbis:
Constituição Federal
Art. 169. 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.
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal,
a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta
ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder
público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único,
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender
às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida
neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão
imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou
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estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não
observarem os referidos limites. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base
neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida
no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
adotarão as seguintes providências: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com
cargos em comissão e funções de confiança; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior
não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado
de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão
ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo
anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de
remuneração por ano de serviço. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores
será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou
função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas
na efetivação do disposto no § 4º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF)
Subseção II
Do Controle da Despesa Total com Pessoal
Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da
despesa com pessoal e não atenda:
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com
pessoal inativo.
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta
dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder
ou órgão referido no art. 20.
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos
arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a
95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao
Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação
de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a
revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento
de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de
pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação,
saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na
lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão
referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo
artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres
seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3o e 4o
do art. 169 da Constituição.
§ 1o No caso do inciso I do § 3o do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções
quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. (expressão com
eficácia suspensa por provimento cautelar dado na ADI 2.238-DF)
§ 2o É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com
adequação dos vencimentos à nova carga horária. (parágrafo com
eficácia suspensa por provimento cautelar dado na ADI 2.238-DF)
§ 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:
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I - receber transferências voluntárias;
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao
refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das
despesas com pessoal.
§ 4o As restrições do § 3o aplicam-se imediatamente se a
despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou
órgão referidos no art. 20.
Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão
duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do
Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual
por período igual ou superior a quatro trimestres.
§ 1o Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres.
§ 2o A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a
substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB
nacional, estadual e regional.
§ 3o Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas
previstas no art. 22.
§ 4o Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado
Federal, o prazo referido no caput do art. 31 poderá ser ampliado
em até quatro quadrimestres.
Por fim, deve-se alertar que o descumprimento dos limites em
questão e a não adoção das medidas corretivas imperativamente
ordenadas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal são condutas gravíssimas, sujeitando-o à aplicação de
sanções administrativas e penais, conforme ilustrado na tabela
anexa.
Encaminhe-se ao atual responsável cópia integral da ITI
00810/2017-1 juntamente com esta decisão.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 4715/20174, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 27ª sessão ordinária da Primeira Câmara, realizada no dia nove de agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun:
Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Ibatiba, referente
ao 1º quadrimestre de 2017, pelo fato de o ente ter ultrapassado
o Limite para Alerta, conforme demonstrado na Instrução Técnica
Inicial 0810/2017-1.
Determinar ao gestor que no prazo improrrogável de 30 dias,
inicie e comprove perante este Tribunal de Contas a adoção das
medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas nos
parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal de 1998
(c/c Lei Federal 9.801/99), de modo a eliminar o percentual excedente em dois quadrimestres, sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as vedações dos
demais parágrafos do art. 169 da CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21, 22 e 23 da LRF (LC 101/2000). Considerando, quando for
o caso, as ressalvas contidas no art. 66 do mesmo diploma legal.
Alertar, ainda, que o descumprimento dos limites em questão e
a não adoção das medidas corretivas imperativamente ordenadas
pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal são
condutas gravíssimas, sujeitando o gestor à aplicação de sanções administrativas e penais, conforme ilustrado na tabela anexa
ao voto do relator.
Encaminhe-se ao atual responsável cópia integral da ITI
00810/2017-1, juntamente com esta decisão.
Sala das Sessões, 09 de agosto de 2017.
Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente em substituição
DECISÃO TC-03577/2017-2 – 31ª SESSÃO DA PRIMEIRA
CÂMARA
Processo TC: 1474/2017-8
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal - 2º semestre de 2016
Exercício: 2016 – 2º Semestre
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Alegre
Responsável: José Guilherme Gonçalves Aguilar - Prefeito Municipal
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2º SEMESTRE DE 2016 –
ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO
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1 Relatório
Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
relativo ao 2° semestre de 2016, da Prefeitura Municipal de Alegre, sob a responsabilidade do senhor José Guilherme Gonçalves
Aguilar.
A Secex Contas elaborou a Instrução Técnica Inicial 93/2016,
por meio da qual sugeriu a emissão de Parecer de Alerta ao ente
em comento, tendo em vista que o jurisdicionado atingiu o limite
quanto a despesas de pessoal alcançando o indicador de 52,77%
da receita corrente líquida (RCL), superior, portanto, ao percentual
de 48,60%, que equivale a 90% do limite geral estabelecido para
emissão de alerta, além de ter ultrapassado o limite prudencial de
51,3% da RCL.
Além da emissão do alerta, decidiu a Primeira Câmara desta Corte
de Contas determinar ao gestor que, no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias, iniciasse e comprovasse, perante este Tribunal a adoção das medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas nos §§ 3º e 4º do artigo 169, da Constituição Federal (c/c Lei
Federal 9.801/99), de modo a eliminar o percentual excedente em
dois quadrimestres, sendo pelo menos 1/3 do quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as vedações dos demais
parágrafos do artigo 169 da CF e as diretrizes dadas pelos artigos
21, 22 e 23 da Lei Complementar 101/2000, considerando, quando
for o caso, as ressalvas contidas no artigo 66 do mesmo diploma
legal (Decisão 1246/2017).
Embora tenha sido devidamente notificado por meio do Termo de
Notificação nº 665/2017, o responsável não protocolizou documentação em resposta ao referido termo, conforme informado nos despachos 33185/2017 e 34491/2017.
Em seguida, a Secex Contas elaborou a Instrução Técnica
84/2017, sugerindo o arquivamento dos presentes autos, tendo
em vista que o percentual de comprometimento da Receita Corrente Líquida do município com Despesas de pessoal do Poder Executivo (52,77%), apurado por meio do Relatório de Gestão Fiscal (2º
SEM/2016),dispensa o ente municipal de adotar as medidas saneadoras mencionadas no artigo 23 do mesmo diploma legal.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 3945/2017).
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica 84/2017,
nos seguintes termos:
DA ANÁLISE
A LRF tem como pressuposto fundamental a ação planejada e transparente, de modo a garantir uma gestão fiscal responsável. É nesse
contexto de planejamento e transparência, visando à prevenção de
riscos que possam vir a comprometer a boa gestão da coisa pública
que se insere o controle do limite de gastos com pessoal.
O artigo 19 da Lei Complementar 101/2000 estabelece o limite global, por ente da Federação, de despesa com pessoal:
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e
em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da
receita corrente líquida, a seguir discriminados:
[...]
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).
Já o artigo 20 da LRF trata da repartição do limite global (máximo),
entre os Poderes, referido no artigo 19:
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:
[...]
III - na esfera municipal:
[...]
b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.
Caso a despesa com pessoal exceda a 95% desse limite (51,3% da
Receita Corrente Líquida, no caso do Executivo Municipal), serão
vedados ao Poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso (artigo 22 – LRF):
[...]
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão
prevista no 57inciso X do art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de
despesa;
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IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação,
saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso
II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei
de diretrizes orçamentárias.
Na hipótese de descumprimento do limite definido como máximo,
o respectivo Poder ou órgão terá o prazo de até dois quadrimestres
para a adoção de medidas saneadoras (artigo 23 - LRF) visando à
recondução àquele limite. No caso de não alcançar a redução no
prazo estipulado pela LRF, e enquanto perdurar o excesso, o ente
não poderá:
a) receber transferências voluntárias;
b) obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
c) contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das
despesas com pessoal.
Tendo em vista que o Relatório de Gestão Fiscal (2º semestre/2016)
do Executivo Municipal de Alegre indicou a realização de despesa
de pessoal em percentual da RCL (52,77%) situado acima do limite
prudencial (51,3%), mas abaixo daquele considerado como máximo (54%), ambos estabelecidos na LRF, caberia ao ente observar
as vedações dispostas no artigo 22 da mesma lei.
Destaca-se que o cumprimento dos limites de gastos com pessoal
do jurisdicionado, relativos ao exercício de 2016, período em que
a gestão do Poder Executivo era exercida pelo Sr. PAULO LEMOS
BARBOSA, será objeto de apuração e análise em sede de prestação
de contas anual do referido exercício, encaminhada a esta Corte de
Contas.
3. DO ENCAMINHAMENTO
Considerando que, embora não tenha havido a protocolização de
documentação por parte do responsável, Sr. JOSE GUILHERME
GONCALVES AGUILAR, em resposta ao Termo de Notificação nº
665/2017-7, o percentual de comprometimento da Receita Corrente Líquida do município com Despesas de pessoal do Poder Executivo (52,77%), apurado por meio do Relatório de Gestão Fiscal
(2º SEM/2016), dispensa o ente municipal de adotar as medidas
saneadoras mencionadas no artigo 23 do mesmo diploma legal;
considerando, ainda, que o conteúdo dos presentes autos irá integrar/subsidiar a análise da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Alegre (exercício de 2016), permitindo assim a verificação,
em definitivo, do cumprimento dos ditames estabelecidos na Lei
Complementar nº 101/2000;
sugere-se o arquivamento do feito.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
DECISÃO
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 arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado,
nos termos do artigo 330, inciso IV do Regimento Interno deste
Tribunal.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/09/2017 - 31ª Sessão ordinária da primeira
câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira substituta presente: Márcia Jaccoud Freitas.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO 03579/2017-1
PROCESSO TC-04126/2017-6
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO –
REPRESENTANTE: FELISMINO ARDIZZON – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL – APENSAR
À PCA 2016.
A EXMA. SRA. RELATORA, CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pelo senhor FELISMINO
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ARDIZZON, Prefeito Municipal de Rio Bananal, contra possíveis irregularidades praticadas pela gestão anterior, correspondentes ao
descumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal no encerramento do exercício de 2016.
A Secex-Contas analisou o feito por meio da Manifestação Técnica n. 1029/2017, sugerindo o APENSAMENTO à prestação de
contas anual do exercício de 2016, para subsidiar a análise da matéria naqueles autos.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n. 3740/2017, da
lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou
a conclusão técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
O cumprimento do art. 42 da Lei Complementar n. 101/2000 constitui objeto de fiscalização no âmbito das prestações de contas anuais dos prefeitos, razão pela qual os fatos representados devem ser
analisados no processo adequado.
Desse modo, adoto in totum a Manifestação Técnica n.
1029/2017, que passa a integrar a Fundamentação do presente
Voto, conforme transcrito:
“Trata o presente processo de Representação em face de possível
descumprimento do art.42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no
município de Rio Bananal, cuja matéria é objeto de apuração e análise do processo de prestação de contas anual de 2016, contas de
governo, TC 5175/2017, nos termos da Res. 273/2014 e alterações.
O interessado anexou às alegações documentação pertinente.
Desta forma, com fins de subsídio à análise e considerando as
disposições contidas no art. 277, §§ 1º e 2º do Regimento Interno, propomos apensar o presente processo de Representação
(TC 4126/2017) ao processo de Prestação de Contas Anual TC
5175/2017, bem como o posterior retorno a esta Unidade Técnica
para análise.”
VOTO
Pelo exposto, com fundamento no art. 277, § 1º, da Resolução TC
n. 261/2013, acompanhando a área técnica e o Ministério Público
de Contas, VOTO pelo APENSAMENTO da Representação à Prestação de Contas Anual do Prefeito de Rio Bananal, referente ao
exercício de 2016 (processo TC n. 5175/2017), com o posterior
retorno dos autos à área técnica.
CIENTIFIQUE-SE o representante.
Em 04 de agosto de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-04126/20176, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 29ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e
três de agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos
do voto da relatora, conselheira substituta Márcia Jaccoud Freitas,
apensar a Representação à Prestação de Contas Anual do prefeito
de Rio Bananal, referente ao exercício de 2016 (processo TC n.
5175/2017), com o posterior retorno dos autos à área técnica, bem
como dar ciência ao representante.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro no exercício da Presidência
DECISÃO 03655/2017-9
PROCESSO TC-06133/2017-1
Responsável: Darly Dettmann
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3°
BIMESTRE DE 2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU – ALERTAR – DETERMINAR.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, relativo ao 3º bimestre de 2017, da Prefeitura de Itaguaçu, sob a
responsabilidade do Sr. Darly Dettmann que apresentou o não
atingimento das metas de arrecadação.
Acolho a manifestação da Secretaria de Controle Externo de Contas
– Secex Contas, consubstanciada na Instrução Técnica Inicial
nº 00968/2017-9, no sentido de que este Tribunal emita o PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao art. 59, § 1º, inciso I, da
LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução Técnica acima
mencionada.
Recomendo, ainda que o gestor adote as medidas constantes na
LC 101/2000, especialmente aquelas previstas no caput do art. 9°,
in verbis:
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resul-
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tado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais,
os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos
montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de
empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados
pela lei de diretrizes orçamentárias.
Dê-se ciência ao interessado dos termos desta decisão.
Vitória, 24 de agosto de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-6133/20171, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 32ª sessão ordinária, realizada no dia treze de
setembro de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
emitir PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao art. 59, § 1º,
inciso I, da LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial 0968/2017-9.
Recomendar, ainda, que o gestor adote as medidas constantes
na LC 101/2000, especialmente aquelas previstas no caput do art.
9°, in verbis:
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais,
os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos
montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de
empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados
pela lei de diretrizes orçamentárias.
Dar ciência ao interessado dos termos desta decisão.
Sala das Sessões, 13 de setembro de 2017.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
DECISÃO 03656/2017-3
PROCESSO TC:
UNIDADE GESTORA:
ASSUNTO:

6115/2017
PREFEITURA DE APIACÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA – RREO
PERÍODO:
3º BIMESTRE DE 2017
RESPONSÁVEL:
FABRÍCIO GOMES THEBALDI
Prefeito Municipal
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 3º
BIMESTRE DE 2017 – PREFEITURA DE APIACÁ – ALERTAR –
RECOMENDAR – ARQUIVAR
Trata-se do RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, relativo ao 3º BIMESTRE DE 2017, da PREFEITURA
MUNICIPAL DE APIACÁ, sob a responsabilidade do senhor FABRÍCIO GOMES THEBALDI.
Na Instrução Técnica Inicial n. 952/2017, a Secex-Contas sugere a emissão de PARECER DE ALERTA, em razão do descumprimento da META BIMESTRAL DE ARRECADAÇÃO:
RREO-LRFWeb-Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º,
incisos I a IV, da LC 101/2000)
Período
Meta (R$)
Realizado
(R$)
META
3º
11.550.732,02 10.725,245,41
BIMESTRAL DE bimestre/2017
ARRECADAÇÃO
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não houve o cumprimento da meta bimestral de
arrecadação, faz-se necessária a emissão de Parecer de Alerta ao
Executivo Municipal.
Pelo exposto, com fundamento no art. 59, § 1º, inciso I, da LRF,
acompanhando a área técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 24 de agosto de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões
expostas pela Relatora:
1.1. emitir PARECER DE ALERTA à PREFEITURA MUNICIPAL
DE APIACÁ, encaminhando-se cópia da manifestação técnica ao
responsável.
1.2. RECOMENDAR que o atual gestor atente para a possibilidade
de ocorrência das situações previstas no caput do art. 9° da Lei
Complementar n. 101/2000.
1.3. REMETER o feito ao Ministério Público de Contas, para
ciência;
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1.4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime
3. Data da Sessão: 13/09/2017
4.1. Conselheiros presentes: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora) e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
DECISÃO 03657/2017-8
PROCESSO TC:
6132/2017
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA DE IRUPI
ASSUNTO:
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA – RREO
PERÍODO:
3º BIMESTRE DE 2017
RESPONSÁVEL:
CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK
Prefeito Municipal
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 3º
BIMESTRE DE 2017 – PREFEITURA DE IRUPI – ALERTAR –
DETERMINAR – ARQUIVAR
Trata o presente processo de Relatório Resumido de Execução Orçamentária - referente ao 3º Bimestre de 2017, da Prefeitura
Municipal de Irupi, sob a responsabilidade de Carlos Henrique
Emerick Storck.
Verificou a Secretaria de Controle Externo de Contas, através da
Instrução Técnica Inicial ITI nº 967/2017, o descumprimento
da meta fiscal prevista pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme quadro abaixo:
RREO-LRFWeb-Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º,
incisos I a IV, da LC 101/2000)
Período
Meta (R$)
Realizado
(R$)
META
3º
20.069.440,00 15.943.659,69
BIMESTRAL DE bimestre/2017
ARRECADAÇÃO
RESULTADO
3º
24.409,82
1.847.322,80
NOMINAL
bimestre/2017
Neste contexto, SUGERE a Equipe Técnica emissão de Parecer de
Alerta, de acordo com o artigo 59, § 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, com a respectiva
notificação do Ordenador de Despesas.
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, inciso
I que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal,
devendo observar se foram atingidas as metas estabelecidas pela
lei de diretrizes orçamentárias, in verbis:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e
do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta
Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;
O mesmo diploma legal determina que seja o Poder Executivo o
responsável por demonstrar que as metas dispostas no artigo supracitado foram cumpridas em conformidade com lei, e em caso
de descumprimento deverá adotar as providencias previstas no 9º
, litteris
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais,
os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos
montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de
empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados
pela lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1o No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que
parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.
§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam
obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei
de diretrizes orçamentárias.
§ 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput,
é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. (Vide
ADIN 2.238-5)
§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder
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Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais
de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida
no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.
[...]
Neste sentido, ainda, o art. 220, inciso I da Resolução nº 261/2013
do TCEES, Regimento Interno, dispõe que no presente caso o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas relativas à
responsabilidade na gestão fiscal estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 101/2000.
DECISÃO
Ante ao exposto, corroborando a manifestação exarada pela Área
Técnica, VOTO para que este Egrégio Colegiado emita PARECER
DE ALERTA, notificando o Sr. Carlos Henrique Emerick Storck,
Prefeito Municipal de Irupi, nos termos do § 1º do art. 59 da Lei
Complementar Federal nº 101/2000; e expeça DETERMINAÇÃO
para que adote as medidas constantes na Lei Complementar Federal 101/2000, especialmente a prevista no art. 9º, sob pena de
multas previstas no art. 5º. §1º. da Lei 10.028/2000 em razão da
infração prevista no inciso III do mesmo dispositivo, e inciso IV, do
art.135 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Cumpre alertar, ainda, que omitir-se em ato de sua competência
pode caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores, conforme disposição constante do artigo 4º, inciso VII do
Decreto-Lei nº 201/1967.
Por fim, determino que seja encaminhada cópia da referida Instrução Técnica Inicial – ITI nº 967/2017 ao Agente Responsável.
Pelo exposto, com fundamento no art. 59, § 1º, inciso I, da LRF,
acompanhando a área técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 24 de agosto de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões
expostas pela Relatora:
1.1. emitir PARECER DE ALERTA à PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRUPI, encaminhando-se cópia da manifestação técnica ao responsável.
1.2. DETERMINAR que o atual gestor adote as medidas constantes na Lei Complementar Federal 101/2000, especialmente a prevista no art. 9º, sob pena de multas previstas no art. 5º. §1º. da Lei
10.028/2000 em razão da infração prevista no inciso III do mesmo
dispositivo, e inciso IV, do art.135 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
1.3. REMETER o feito ao Ministério Público de Contas, para
ciência;
1.4. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime
3. Data da Sessão: 13/09/2017
4.1. Conselheiros presentes: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência).
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora) e Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência

[Atas das Sessões - 1ª Câmara]
SESSÃO: 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA 28/6/2017
Aos 28 dias do mês de junho do ano de 2017, às 14h, na Sala das
Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente da 1ª Câmara, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 21ª sessão ordinária do colegiado do exercício de 2017. Integrando a Câmara, estiveram presentes o excelentíssimo senhor
conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN e o excelentíssimo senhor conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA
SILVA, ocupando a relatoria do conselheiro VALCI JOSÉ FERREIRA
DE SOUZA, afastado judicialmente. Presentes, ainda, a excelentíssima senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS, o
Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do senhor HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, procurador especial de contas em
substituição ao procurador-geral; e EDUARDO GIVAGO COELHO
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MACHADO, secretário-adjunto das sessões. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO, submeteu ao Colegiado, para discussão e votação,
nos termos dos artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso
I, do Regimento Interno desta Corte, a ata da 20ª Sessão Ordinária
do corrente exercício, antecipadamente encaminhada pelo secretário-adjunto das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros, conselheiros substitutos e procurador; sendo aprovada à
unanimidade. – COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO COLEGIADO –
O senhor procurador especial de contas HERON CARLOS GOMES DE
OLIVEIRA teceu comentários acerca das parcerias do Estado e deste Tribunal com entidades privadas, dentre elas o Movimento empresarial Espírito Santo em Ação, tendo, em seguida, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN contraditado
as manifestações do procurador, tudo conforme notas taquigráficas
a seguir transcritas: “O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Obrigado Presidente, cumprimento a conselheira Márcia, demais conselheiros, conselheiro Marco Antonio,
Conselheiro Rodrigo. Estamos vivendo um momento de turbilhão
de acontecimentos e que por vez não dá tempo de processá-los e
de fazer a devida manifestação do Ministério Público. Temos questões bastante relevantes para poder tocar, aqui, neste espaço que
nos é aberto pela norma regimental. Pretendo fazer manifestação
acerca do afastamento do conselheiro, acerca dos aspectos relevantes que isso reflete para a Casa, mas não vou fazer essa manifestação hoje, vou me reservar o direito de me manifestar na semana que vem por conta de uma outra situação que acabou atropelando, me envolvendo na necessidade de fazer uma pronta manifestação. Fiz um texto aqui, agora pela manhã, faço a leitura e peço a
compreensão de V.Exas e peço atenção e atenção da sociedade que
nos assiste que, por fim, é quem nos remunera. Inicialmente, registrar, não a surpresa, pois devidamente calculada e esperada, mas
informar que o Ministério Público de Contas envidará o máximo de
esforços possíveis no sentido de noticiar às demais autoridades,
com vistas a impedir a concretização daquilo que representa, no
nosso entendimento, a entrega simbólica das chaves da instituição,
simbólica, pois de fato já assim está, ao poder corporativo dominante representado pelo Movimento Empresarial Espírito Santo em
Ação, em verdade, um movimento de caráter, exclusivamente, privado com forte penetração nas estruturas de Estado (por exemplo,
gerenciamento de fato do Programa Escola Viva; tem o domínio da
fiscalização ambiental, incluindo controle e licenciamento efetuados
pelo IEMA, mesmo tendo entre seus mantenedores os maiores poluidores deste Estado, a exemplo da Fibria, Vale, Samarco; também
tem em seus quadros a EC0 101, composto por empresas que monopolizam as concessões rodoviárias neste Estado, incluindo a Rodosol, com processos neste TC em vias de julgamento; seus membros trabalham ostensivamente em causa própria, reunindo-se nos
bastidores com alguns atores, defendendo de maneira aguerrida a
manutenção do sigilo de dados relacionados aos beneficiários de
incentivos fiscais, ou seja, de recursos públicos doados às empresas, conhecida política Robin Hood às avessas. Essa manifestação
de hoje acerca do Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação
decorre da publicação, hoje, no diário oficial da Casa do Termo de
Cooperação que foi celebrado entre o Tribunal de Contas e o Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação. O movimento visa, basicamente, promover a desigualdade no meio empresarial, garantindo, em face do acesso privilegiado a informações (que deveriam,
presumivelmente, ostentar tratamento de políticas públicas) e também acesso privilegiado a financiamentos por parte de seus membros e a sua expertise de relacionamento com os meandros do poder, e que representa importante peça da perversa engenharia de
poder dominante neste Estado. Sabemos que o manejo adequado
de cargos e verbas públicas representa o lubrificante de toda engenharia de poder e com o Tribunal de Contas não é diferente. Vejam
esse singelo exemplo registrado pelo Ministério Público de Contas,
ainda ano de 2015: “Até 12 de novembro 2015 haviam sido emprenhados pelo menos R$ 911.453,11 com o Programa Escola Viva,
conforme informações extraídas do portal da transparência do Poder Executivo Estadual. Desse total, R$ 334.880,00 foram empenhados justamente para a Associação Educacional de Vitória, mantenedora das Faculdades Integradas Espírito-Santense (FAESA),
instituição de ensino também mantenedora do Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação, patrocinador do Projeto Escola Viva
no Estado. Hoje, basta abrir o sítio eletrônico do Espírito Santo em
Ação para encontrarmos banners do Programa Escola Viva. Ademais, os membros do Espírito Santo em Ação são pródigos na contratação de consultorias sintomáticas, consultorias genéricas de
empresas simplesmente especializadas em tudo de titularidade de
agentes públicos, com ou sem mandato, bem como de seus prepos-
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tos. Em suma, todos os elementos levariam à lógica conclusão de
que o Tribunal de Contas, Órgão constitucionalmente responsável
pelo controle externo do Estado e Municípios, respondendo pela
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial desses entes, devesse manter a devida distância dos precavidos em relação ao forte lobby patrocinado por um grupo com
fortes interesses de penetração, repito, nas estruturas de Estado.
Pois bem, hoje registramos, com pesar, a publicação no Diário Oficial da Casa da celebração do Resumo do Termo de Cooperação
entre o Tribunal de Contas e o Espirito Santo em Ação (aqui representado pelo senhor Aridelmo Teixeira), o qual, aguarda-se inclusive a íntegra de sua publicação para completo conhecimento pela
sociedade capixaba, mas melhor denominá-lo de Termo de Favorecimento Unilateral, pois não se vislumbra qual vantagem que será
auferida pelo Tribunal de Contas, e que a Instituição (TC) se compromete em disponibilizar dados do Sistema de Controle Informatizado de Dados do Espírito Santo, sistema interno de dados denominado sistema Cidadesweb ao Movimento Empresarial Espírito Santo
em Ação - abro aspas - “para uso exclusivamente público, vedada
a cessão, venda, aluguel ou outra forma de transferência”. E aqui,
questiono: como o Tribunal de Contas fiscalizará o Espírito Santo
em Ação que certamente utilizará os dados para prospecção de
novos e rentáveis negócios? (pois sabemos como informações valem dinheiro). O Espírito Santo em Ação é o novo jurisdicionado do
Tribunal de Contas? Informo que tais dados (em verdade, a base de
dados, ou seja, os dados brutos) sequer é disponibilizada em formato aberto à sociedade, que nos remunera, pois ao abrimos a aba
Sistema CIDADES constante no portal do Tribunal de Contas, o que
há, em verdade, são dados em que já se estabeleceu um filtro pelo
Tribunal de Contas, ou seja, não se está a tratar, portanto, de banco de dados, mas dados filtrados. Aliás, por lógica, se fossem esses
dados a serem disponibilizados ao ES em Ação, sequer haveria necessidade de Termo de Cooperação, pois os dados já seriam de
amplo conhecimento da sociedade. O que se está objetivando, então, são dados não disponíveis à sociedade. Para termos ideia, contrastando a noticia apregoada no portal do Tribunal de Contas, louvando o foco em transparência da Casa, sequer a nova ferramenta
recém lançada e que permite a aferição de cumprimento de prazos
pela Corte está disponibilizada à sociedade que nos remunera, e
todos aqui cientes de que a manipulação de prazos processuais
sempre se constituiu em um dos Instrumentos de sepultamento de
processos. Aliás, registro, ainda, que a penetração do Espírito Santo em Ação permitida pela atual direção revela-se preocupante. Já
em 2010 (Processo TC 5605/2010) o Espírito Santo em Ação manifestou interesse na celebração de um contrato com o Tribunal de
Contas, e que restou, ao fim, arquivado. Aliás, a empresa de Consultoria Aequus, editora da revista Finanças dos Municípios capixabas, de conhecimento de todos, já formulara pretensão a esta Casa,
enviando expediente contendo “Proposta de Acordo de Cooperação
Técnica Visando Desenvolver e Manter um Site de Acesso Livre na
internet”. O Ministério Público de Contas ao solicitar informações à
direção da Casa acerca desse expediente, bem como de outras
questões, isso em 11 de julho de 2014, não obtivera qualquer retorno às suas indagações. Isso mais de um ano e meio esse processo ficou no gabinete da presidência, essa solicitação do Ministério
público de Contas. Depois, operou-se a contratação direta (Contrato 014/2016; Processo TC 2072/2016) da Fundação Dom Cabral,
associada à empresa de consultoria DVF (membro do ES em Ação e
um de seus braços acadêmicos) pelo valor de R$ 1.400.000,00,
com objetivo de prestação de serviço de assessoria técnica para
aprimoramento da gestão estratégica do Tribunal de Contas. E
aqui, falo eu, não se aprimora gestão estratégica de nenhum Tribunal de Contas sem que o corpo de Conselheiros aceite abrir mão de
poder, o que evidentemente, não se coloca na mesa de discussão,
pois todos os movimentos que se observa são na direção inversa de
um forte e vigoroso controle da instituição no sentido de que opere
no limite do permitido pelo conjunto de forças políticas e econômicas que dominam essa ambiência, conquanto o Ministério Público
de Contas e valorosos servidores tenham buscado atuar sob o entendimento de que a atuação do Tribunal de Contas não pode e não
deve interferir na atividade política. Devemos então respeitar e preservar a política e aqueles que desejarem fazer de sua atuação uma
extensão da atuação politica, que se submetam, pois, desculpem-me a redundância, legitimamente à legitimidade das urnas. Por
seu turno, o senhor Aridelmo Teixeira, presidente do Espírito Santo
em Ação, já mantém um contrato com a instituição (processo TC
2738/2016 — Contrato n° 030/2016). Trata-se da contratação direta, por mais de um milhão de reais, de sua empresa pessoal
(FUCAPE — Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças), empresa também integrante (braço
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acadêmico) do Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação e
que objetiva ministrar curso de mestrado em Administração com
foco em Governança Pública para servidores e membros desta
Casa, conquanto, por exemplo, a Corte mantenha um Termo de
Cooperação (n° 5/2015), publicado no Diário oficial da União em 18
de maio de 2015 e que tem por objeto esse Termo de Cooperação
com Universidade Federal do Espírito Santo. Objeto, a cooperação
técnica e acadêmica entre o programa de mestrado profissional em
gestão pública da UFES e o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo a ser realizado pela Universidade Federal do Espírito Santo
e o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, objetivando
ações de fortalecimento acadêmico e qualificação institucional do
curso de mestrado profissional em gestão pública da UFES e do
TCE. E quanto custa, Excelência, quanto custou para a instituição
esse termo de cooperação com a UFES? Dos recursos financeiros,
cláusula quarta: Esse termo de cooperação não implica na transferência de recursos financeiros entre os partícipes para execução do
presente termo. As despesas necessárias da consecução do objeto
acordado tais como serviço de terceiro, pessoal e deslocamento,
comunicação entre os órgãos e outros que se fizerem necessário
correrão por conta das dotações específicas constantes no orçamento dos partícipes”. Ou seja, o custo zero de mestrado decorrido
o termo de cooperação e, ao invés, se pretendeu, se buscou fazer
uma contratação direta da FUCAPE pelo valor de um milhão de reais. As relações institucionais do poder público com a iniciativa privada, notadamente, com os grandes grupos econômicos que normalmente já gozam de livre trânsito junto aos agentes públicos,
integrantes do alto escalão do governo, inclusive, fazendo lobby
para indicação de pessoas comprometidas com seus interesses econômicos para ocupar cargos estratégicos na estrutura administrativa do estado devem ser cercadas de cautelas para evitar o acesso
indevido a informações privilegiadas. Muitas vezes as artimanhas
engendradas para lesar o interesse público escondem-se sob o véu
de inofensivas formas de cooperação, constituições privadas sem
fins lucrativos, a princípio, pois, logicamente, visam sua obtenção
em momento posterior. Concebidas para funcionar como intermediárias no tráfico de influência ou de sedutores projetos de desenvolvimentos setorial veladamente direcionados ao favorecimento
pessoal de seus idealizadores e partícipes. Por esse motivo, os
acordos de cooperação firmados pelo Tribunal de Contas com instituições privadas, conquanto legítimos e recomendáveis, merecem
uma atenção especial por parte da sociedade e dos órgãos de controle, a exemplo do cooperação técnica celebrada com o Movimento
Empresarial Espírito Santo em Ação, organização formada por
grandes grupos empresariais com fortes influência sobre agentes
públicos estaduais, posição que já desproporciona acesso a informações privilegiadas que podem ser utilizadas para gerar benefícios indevidos às empresas integrantes do movimento a exemplo
de concessão de benefícios fiscais e creditícias irregulares, da negligência dos órgãos de fiscalização em relação às empresas poluidoras e do direcionamento de contratos celebrados com o setor público. Aqui, termino a minha manifestação, é só um ponto reflexão
para V.Exas., para todos os presentes, aqui, e para a sociedade, e
me colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos. Devolvo a palavra, Presidente. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - Continua franqueada a palavra. Conselheiro Rodrigo Chamoun. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Fiquei,
aqui, tentando, com todo o respeito ao procurador Heron, procurei
no nosso Código de Ética e na Lei orgânica da Magistratura se o que
vou falar feriria a ética. Acho que não, mas se ferir estou pronto
para responder, se sou obrigado a ouvir tanta bobagem como ouvi
agora. Vou ponto a ponto. Primeiro, não estou fazendo defesa, não,
estou fazendo um relato de quem conviveu com essa instituição,
como agente político, à época presidente da assembleia e vi, sinceramente, não ouvir dizer, vi atitudes republicanas do Espírito Santo
em Ação, aliás movimento que começou... É preciso estudar a história pelo menos recente do Espírito Santo. Não digo para voltar em
Vasco Fernandes Coutinho, estou falando da história recente do
Espírito Santo. Da história da conhecida “Era Gratz”, do pedido de
intervenção no Estado do Espírito Santo que, à época, as empresas,
lembro do caso da Xerox do Brasil que se recusou a ficar no Espírito Santo porque era cobrada a intermediação onerosa, um termo
bonito para camuflar o nome “propina”. Então as empresas, à época, segundo..., não estou fazendo ilação, segundo as investigações,
à época, que ao invés da intervenção federal, que foi aprovada pelo
Ministro da Justiça do governo Fernando Henrique, pelo Conselho
de Direitos Humanos, que ele presidia e pelo fato de o presidente
Fernando Henrique não ter corroborado com a tese do Ministro da
Justiça. O Ministro da Justiça e a cúpula da Polícia Federal, daquele
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período, pediram demissão, e o Governo Federal e as instituições
formaram a missão especial, se não me engano, chefiada pelo procurador José Roberto Santoro. E vieram para o Espírito Santo representante de diversos órgãos de investigação, Polícia Federal,
Ministério Público Federal, Henrique Herkenhoff, que ontem fez
uma defesa, aqui, era procurador da República à época. Isso está
na história recente deste estado. Esse movimento empresarial surgiu como movimento de oposição àquele modelo onde agentes públicos chantageavam os empresários. Esse é um registro histórico.
V.Exa. faz ilação que todos que se relacionaram com esse movimento se relacionaram de forma escusa. Quero rebater com muita
veemência essa ilação que V.Exa. fez. Então, não estou indo a caso
concreto de um convênio ou outro, acho que devemos verificar. Se
há convênio sob suspeita em relação ao Espírito Santo em Ação,
inclusive assinado pelo Tribunal de Contas, V.Exa. apresenta denúncia ao invés, sinceramente, de fazer uma metralhadora giratória
aqui que, ao meu ver, serve de pouca coisa, a não ser manchar,
indevidamente, a honra das pessoas, primeiro registro. Segundo
registro, acho que está mais dentro de nossa atuação, aqui: Fundação Dom Cabral, segundo a revista “Financial Times”, a Fundação
Dom Cabral é a décima segunda melhor instituição de gestão de
negócio do mundo. Não é a UFES. E é a décima melhor instituição
de negócio da América Latina, dez anos seguidos. Não é a UFES. A
FUCAPE é a quarta melhor instituição de ensino superior do País.
São dados oficiais do MEC. Primeiro lugar: a Escola de Economia da
Fundação Getúlio Vargas do Rio; Segundo lugar: a Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo; Terceiro lugar: A
Escola de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas do Rio
– EBAP; Quarto lugar: ITA; Quinto lugar: FUCAPE. Não é a UFES,
que, aliás, não figura nem entre as cinquenta, com todo respeito
que tenho à UFES. Então a escolha, nos dois casos, do Tribunal são
escolhas com base na competência, escolheu-se uma instituição de
ensino superior reconhecida pelos índices do MEC, uma instituição
que tem quinze ou vinte anos. Já chegando no calcanhar do respeitável ITA – Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ao invés de estarmos aqui, dizendo que fazem parte de uma espécie de crime organizado, desse fanatismo, que sai da razoabilidade, devíamos é bater palmas, porque uma instituição recém-formada neste estado,
com professores deste estado conseguiu, com tão pouco tempo,
alcançar os primeiros lugares. Este é o primeiro ponto. Segundo
ponto: O mestrado de Administração que V.Exa. está falando, da
UFES, se não me engano, ofereceu para o Tribunal duas vagas, o
que é pouco. O Tribunal contratou, se não me engano, trinta vagas,
e se a gente considerar que são duzentos e cinquenta auditores,
estamos falando de um curso de gestão em administração pública
para quinze por cento do nosso efetivo. Isso transforma a realidade, duas vagas não transformam a realidade de nada. Agora quinze
por cento transforma realidade. Estão lá aprendendo com os melhores professores do Brasil, que, segundo dados do MEC, não estão na UFES. Não estou aqui fazendo ilação, se V.Exa. entrar no
índice geral de conceito do MEC – Ministério da Educação do Brasil,
V.Exa. vai ver lá que a FUCAPE é a quinta colocada, muito na frente das outras instituições. Creio que tenha sido por isso que a presidência deste Tribunal, que não sou eu, deve responder, mas como
não consigo ouvir coisas dessa natureza e ficar quieto... Sobre a
Revista Finanças dos Municípios Capixabas, quando entrei numa
primeira disputa eleitoral, em 1999, precisava me preparar para
um debate político, utilizei a Revista Finanças dos Municípios Capixabas, porque o Tribunal, aqui, não tinha dados organizados para
que “eu”, um cidadão, que estava me propondo a ser candidato a
prefeito de uma cidade, pudesse ter dados comparativos dos diversos municípios. É um instrumento muito importante e usa os nossos dados para compilar, acho até que o e-TCEES, que temos agora, substituirá os dados dessa revista. Agora, demonizar a atividade
privada num estado que, sinceramente, não é o mais desorganizado deste País, - não vou dizer que é o mais organizado, não, mas,
também, não é o mais desorganizado, a não ser que V.Exa. tenha
informações e provas que não tenho, e se V.Exa. tiver algo além,
sinceramente, desses vazios a que V.Exa. traz aqui, até aderiria ao
posicionamento de V.Exa. se tivesse provas dessas coisas. Somos
uma Corte, precisamos ter cuidado com o que falamos. Não posso
reprimir a conduta de V.Exa. num parecer porque é propriedade
intelectual de V.Exa., posso tentar derrubar um produto da sua
propriedade intelectual no voto, que é para isso que serve. Agora,
esse tipo de conversa de bêbado para delegado num Plenário, Presidente, tenho a impressão de que não é cabível, a não ser que o
procurador tenha provas cabais do que está alegando. Pelo que
entendi, está alegando que o Espírito Santo em Ação é uma organização criminosa porque se relaciona de forma escusa com o Estado
e, por consequência, pode se relacionar de forma escusa com o
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Tribunal. E está alegando que as contratações com a Fundação
Dom Cabral, contratações feitas por este Tribunal e que não teve a
rejeição de nenhum dos conselheiros... Então, arrisco dizer que são
contratações nossas. V.Exa. votou contra essa contratação? Eu,
também não. V.Exa. votou contra? Então são contratações nossas.
Precisamos ter cuidado porque estamos ao vivo. A TV Assembleia
passa isso ao vivo para a população. A gente não pode sambar na
honra dos outros assim com tanta facilidade. Tenhamos um pouco
de calma. Se há alguma suspeita de ilegalidade, digo de ilegalidade,
de fraude, porque a nossa competência se restringe à ilegalidade e
à fraude. Não temos competência para dizer quem é corrupto e
quem não é. Quem corrompeu e quem foi corrompido. Isso está no
Código Penal, que não é instrumento de trabalho nosso. Não sei se
V.Exa. consegue quebrar um sigilo bancário, fiscal, telefônico? Não
consigo. O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Só assim se apura corrupção? O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Corrupção no
termo... Temos condições de combater fraude, corrupção, sinceramente, não é minha obrigação ser especialista nisso, porque entendo que não é... Não conseguimos avaliar num processo de contas
ou de fiscalização se o agente ‘A’ pagou propina a alguém, ou se o
agente ‘B’ recebeu propina de alguém. A gente precisa ter cuidado
com que se fala. Os Manuais de Auditoria Governamental de caráter
internacional têm esses conceitos muito claros. Erro, fraude, qual é
o alcance da nossa atuação, porque um procurador de contas que
fez um concurso difícil igual ao que V.Exa. fez e que passou com
toda competência, a palavra de V.Exa. reverbera com muita força.
Deixemos para reverberar num Parecer de V.Exa., numa denúncia
ou numa representação, nesses casos concretos mesmo que V.Exa.
trouxe aí, e se V.Exa. trouxer provas robustas e cabais de tudo isso
que V.Exa. sugeriu na sua fala, conte comigo. E que decisões nossas que podem ser bem rápidas possam ir para o Ministério Público
Estadual para fazer persecução penal, porque aí é caso... É realmente atribuição deles. Por último, sobre prazos processuais: Apresentei a Resolução 300, que foi aprovada por todos e que estou
vendo e monitorando o esforço de todo mundo, da área técnica, dos
conselheiros, do próprio Ministério Público para cumprir prazo, coisa que justiça não faz, nem juiz de piso, porque não tem condição
de fazer, porque são assoberbados, nem os Tribunais, nem os Tribunais Superiores, está o STF com cem mil processos. Estamos,
aqui, fazendo, a gente está dizendo para todo mundo quando um
parecer será emitido, quando uma tomada de contas especial será
julgada, quando uma denúncia será julgada, não estamos só dizendo, não, passamos a cumprir isso. E é monitorado processo a processo e os relatórios estão, se V.Exa. tiver interesse, à disposição
no site da Corregedoria, com o nome de cada conselheiro, quantos
processos julgou até a data de ontem, quantos processo julguei até
a data de ontem, quantos processos estão no Ministério Público até
a data de ontem. Obviamente, não está online ainda porque nosso
sistema de informática está evoluindo para estar online, ainda não
está. Então, V.Exa., sinceramente, tem a prerrogativa e o direito de
muita coisa, mas não de vir, aqui, no Plenário e sambar na cabeça
das pessoas e do Tribunal da forma como V.Exa. está fazendo. Para
finalizar, se V.Exa. tiver... E V.Exa. tem prerrogativa para isso, de
apresentar denúncias, de apresentar representações, obviamente,
que têm premissas para fazer isso. V.Exa. conte comigo se apresentar provas cabais de tudo que V.Exa. está dizendo, conte com
meu rigor para isso, caso contrário, V.Exa, sempre terá uma palavra negativa minha nesses casos. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Vou solicitar ao eminente representante do Ministério Público que atente
para o prazo de cinco minutos para que a gente possa dar seguimento a nossa sessão da primeira câmara. O SR. PROCURADOR
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Obrigado Excelência.
Primeiro, com muita tranquilidade, a atuação do Ministério público
não se restringe - e quem dera se restringisse - à emissão de pareceres das análises de irregularidades da Corte de Contas. Convivemos num ambiente extremamente perverso, em que há manipulação de todos os modos, de todas as maneiras. Manipulação ao princípio do juiz natural, manipulação de prazo de processo, na indicação de servidores para ocupação de cargos comissionados, aqui,
dentro da casa, infiltrados, já denunciamos naquela famosa auditoria 184/1998, até levamos ao conhecimento que o Consultor Jurídico da Casa, naquela época, com atuação nesse processo 184/1998,
fazia defesa do Conselheiro Valci ao mesmo tempo, exercia as duas
atividades. Então, assim, se fôssemos só analisar as irregularidades
que são apontadas só no processo, seria muito fácil. Temos que
conviver com a Casa em que o ambiente é muito perverso. Dizer
para V.Exa. que seu objetivo, justamente, é de que se tenha o silêncio acerca de todas irregularidades que acontecem, aqui. Acaba-
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mos de ter um conselheiro afastado, mais um conselheiro afastado,
por denúncia, segundo o Ministério Público Federal, por fazer da sua
atividade aqui um balcão de negócios. Coisa que não sei se era
novidade, mas coisa que se ouvia falar muito, aqui, nesses corredores, ou seja, parece que aqui tudo é normal. Quanto ao que V.Exa.
fala acerca das bobagens que foram faladas, conversa de bêbado
para delegado, que tenhamos cuidado com o que falamos, como
que V.Exa. exige isso da gente se V.Exa. não exige a mesma proporção e cuidado com o que fazem, aqui, na Corte. Estou, aqui,
Conselheiro Rodrigo, há mais tempo até que V.Exa., que chegou,
aqui, um pouco depois de mim, mas garanto que V.Exa. tem muito
mais conhecimento da intimidade desta Instituição do que eu. As
irregularidades que a gente sofre aqui, as retaliações que a gente
tem sofrido aqui, as dificuldades de fazer o mínimo possível, de
responder um pouco ao investimento que a sociedade faz, aqui, de
cento e cinquenta milhões de reais por ano para assistir o que a
gente assiste aqui dentro, realmente, é lamentável. Não me surpreende que conselheiros façam defesa de determinada classe que se
diz empresarial, isso assistimos, aqui, com muita frequência, com
multa que são fatos plenamente relevantes que entendo, inclusive,
que incide nos crimes de advocacia, incide nos crimes de prevaricação, incide nos crimes de corrupção passiva, assistimos isso tudo
aqui dentro. Também, não aceito que V.Exa. me diga o que devo
fazer, o que devo apresentar, que a manifestação do Ministério
Público, aqui, é uma das atuações minha, vou fazer, assim como
não vou dizer o que V.Exa. vai fazer, também, não aceito que digam o que faço. Entendo que as instituições não são extensão da
propriedade privada de seus titulares, tenho isso em mente. Então,
quando vejo alguma atuação, tenho esse ditado em minha mente,
as instituições são públicas, não são extensão das nossas propriedades, não se pode fazer o que a gente faz nas coisas privadas aqui
dentro. E a minha manifestação está aí, é com base em elementos
que tenho, com base em elementos colacionados. Não estou demonizando a atividade empresarial, demonizo uma categoria que se
dispôs a ser sócia do Estado. Somente isso Excelência. (FINAL)”
– OCORRÊNCIAS – 1) O senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, inverteu a ordem da pauta, em razão
de sustentação oral solicitada, passando à leitura do relatório do
processo TC-4336/2016, que trata de Denúncia em face da Faculdade de Música do Espírito Santo, concedendo, em seguida, a palavra ao responsável, senhor Paulo Henrique Avidos Pelissari, que
proferiu sustentação oral, conforme notas taquigráficas a seguir
transcritas: “O SR. PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI –
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público.
Na verdade, o presidente já relatou exatamente o que iria falar,
aqui, sobre essa audiência que houve em 08/11/2016, onde fizemos um acordo com o Ministério Público, no sentido de cumprir a
Lei Complementar 809, que disciplina a contratação de DT’s no âmbito do Estado do Espírito Santo. Na verdade, essa questão dos
DT’s na Fames é uma questão que se alonga há bastante tempo,
cerca de vinte anos, uma vez que não há concurso na Fames desde
1992. Então é uma questão realmente sensível, mas estamos conversando com o Governo para resolver esse problema. Essa lei
trouxe essa disciplina da contratação de DT’s e, hoje, tenho que
fazer uma redução gradual até o ano de 2025, no caso, a Fames
terá que fazer. Estaremos lá, a princípio, até o final deste Governo,
mas até o ano de 2025 vamos ter que zerar os DT’s da faculdade.
Queria apenas registrar isso aqui, vou pedir à Secretaria para incluir nos autos o Termo de Audiência, acho que não há necessidade
porque, me parece, que os técnicos já baixaram na internet e já
incluíram nos autos, mas foi muito bom estar aqui hoje, porque revi
meu antigo chefe na Secont, antiga Auditoria Geral do Estado, doutor Ranna. Muito prazer em revê-lo e somente isso. Muito obrigado
e boa tarde a todos. O SR. PRESIDENTE, SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – Agradecemos a participação do doutor Pelissari, diretor-geral da Fames. O SR. PROCURADOR HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Somente pela ordem, presidente. O SR. PRESIDENTE, SEBASBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – Com a palavra o Ministério Público. O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Obrigado! Quero
pedir desculpa a vossa excelência, não trouxe a pauta impressa
porque as duas pautas que foram disponibilizadas pelo diário, se
não me engano, são referentes à sessão da Segunda Câmara, estou
sem o controle e como, também, não tive tempo de tomar conhecimento acerca do conteúdo desse processo. Só para poder entender
melhor. Há um compromisso a ser firmado até o ano de 2025 de
redução de DT’s e com metas a serem alcançadas todo o ano. Seria
isso? O SR. PRESIDENTE, SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – É o acordo judicial que foi feito e que o que a área técnica
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está sugerindo, que foi acolhida a sugestão pelo Ministério Público,
é que esse acordo seja juntado na PCA. O SR. PAULO HENRIQUE
AVIDOS PELISSARI – Acho que o representante do Ministério
Público questiona é com relação à lei. Não é? O SR. PROCURADOR
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Só um minutinho para
fazer um questionamento aqui e aí dou até oportunidade de vossa
senhoria se manifestar. Tem algum compromisso a ser cumprido
durante a gestão de vossa senhoria, até o final de 2018, e consta
desse relatório? O SR. PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI
– Não consta dos autos, mas na lei consta que no acordo tenho que
cumprir a lei do jeito que está posta. E na lei determina que tenho
que reduzir a quantidade de DT’s numa porcentagem até 2025.
Então, atualmente, tenho cinquenta e nove DT’s, no ano que vem
só poderia ter cinquenta e seis, no outro ano cinquenta e três, quarenta e oito, e tal, até 2025 não ter mais nenhum DT na faculdade.
Essa é a determinação. O SR. PROCURADOR HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA – Então, pelo que entendi, o compromisso
de vossa senhoria durante a administração junto à Fames seria até
2018, faz-se essa redução até 56... O SR. PAULO HENRIQUE
AVIDOS PELISSARI – No ano que vem 5%. O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Obrigado. O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
– Uma pergunta e não tendo nenhum DT na ausência, na gravidez,
por exemplo, deve ter muitas professoras, possivelmente. Qual seria a solução? O SR. PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI –
Veja bem! A lei determina exatamente quando os DT’s que estão de
forma ilegal têm um tratamento, os DT’s que estão de forma legal,
porque a Constituição prevê que os DT’s podem atuar quando houver emergência, quando houver necessidade. Esse caso que vossa
excelência está citando é um caso de necessidade, então, vamos
supor que, eventualmente, tenhamos lá professoras que fiquem
grávidas, três ao mesmo tempo, temos que ter um DT para substituí-la. Esse DT não entra nesse caso. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Obrigado. O SR.
PRESIDENTE, SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO –
Agradecemos a participação e do esclarecimento adicionais, vou
solicitar que seja juntada, também, aos autos as informações trazidas e o processo está apto para o julgamento. (FINAL)” Devolvida
a palavra ao relator, sua excelência solicitou a juntada aos autos
das notas taquigráficas da sustentação oral e procedeu ao julgamento do feito. 2) Após o conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO relatar do processo TC-1313/2016, oriundo da formação de autos apartados do processo TC-3348/2013 que originou o
Parecer Prévio TC-79/2015, votando pela aplicação de multa ao ex-prefeito Municipal de Governador Lindenberg, senhor Asterval Antonio Altoé, no valor equivalente a 16.692,49 VRTE, pelo descumprimento no disposto no art. 5º, III, §§ 1º e 2º, da Lei 10.028/00,
o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
questionou se este seria o primeiro processo em que se estaria
efetivamente aplicando tal penalidade, no que foi informado que já
haviam sido julgados alguns processos semelhantes. Diante disso,
Sua Excelência sugeriu que fosse informado à Assessoria de Comunicação deste Tribunal – Ascom e ao Núcleo de Jurisprudência e
Súmula - NJS, a fim de dar publicidade com o objetivo de que outros prefeitos tomassem ciência das consequências possíveis em
caso de descumprimento dos limites de gasto com pessoal, tudo
conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Presidente é importante, esse processo acho que é o primeiro que vai a
multa mesmo? O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO – Já tivemos outros, também pelo
mesmo motivo. Não foram muitos não, mas também sempre por
esses motivos. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN – É porque seria importante que a nossa área
de comunicação... A de jurisprudência também, porque isso tem
um efeito pedagógico muito grande para fora, está se aplicando
uma multa de 30% da soma dos vencimentos dos anos anteriores,
é uma multa pesada. Então, se esse já é o segundo ou terceiro
processo, podemos acionar o núcleo de jurisprudência e a nossa
área de comunicação para dar um tratamento especial para este
caso, para que os outros prefeitos tomem cuidado para não passarem pela mesma coisa. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO AONTONIO DA SILVA – Esse é o processo
1313/2016? Qual é a violação? O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Despesa de
pessoal do Poder Executivo com percentual superior ao limite estabelecido. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA – Entendi, perfeitamente. Agora sim. (FINAL)”
3) O senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO, solicitou ao secretário-adjunto das sessões que apre-
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goasse o interessado e/ou seu representante legal nos autos do
processo TC-3821/2016, que trata de Tomada de Contas Especial
da Prefeitura Municipal de Muqui, de sua relatoria, a fim de verificar
a presença em Colegiado para o exercício da sustentação oral requerida, nos termos do artigo 327, §§ 2º e 6º, do Regimento Interno deste Tribunal, o que foi procedido. Apregoado o responsável e
não havendo manifestação, o relatou procedeu ao julgamento do
feito. 4) Quando da apreciação do processo TC-7483/2016, que
trata de autos apartados, formados com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal de Brejetuba, no exercício de 2012, pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso
III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, que fora devolvido de vistas do
Ministério Público Especial de Contas, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN se manifestou sobre a inviabilidade na aplicação da multa prevista na Lei 10.028/00 por violação do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, entendendo ser
cabível, neste caso concreto, a imputação de multa prevista no artigo 135, II, da Lei Orgânica do Tribunal, tendo o relator, conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA, adiado o processo
para análise, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – Com a palavra o Ministério público. O SR.
PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Por
gentileza, Excelência, solicito o adiamento nesse processo. Será
possível? O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Posso pedir a palavra, só para debater um
pouquinho com o procurador Heron para ver se chegamos num
denominador, aqui, na Câmara. Já recusei a aplicação dessa multa
prevista no artigo 42, que é de, também, um terço dos vencimentos, inciso III, se não me engano, artigo 5º da Lei 10.028, parágrafo 1º e 2º, referente ao não cumprimento da determinação de congelamento dos empenhos e movimentação financeira. Só para contextualizar, volto a falar a mesma coisa. Então, em algum momento, tinha a interpretação de que não era cabível a aplicação dessa
multa para infringência do artigo 42. O conselheiro Ranna e o procurador Heron, a partir de um voto do conselheiro Ranna, também,
muito competente, me convenceram de segui-los. E o voto do conselheiro Marco Antonio. Confesso que agora acho que, pelo menos,
chegamos a um denominador comum. Aquele que infringiu o artigo
42, se não pode ser penalizado pela multa prevista na 10.028, será
penalizado pelo artigo 389 do Regimento Interno. Então o efeito
pedagógico pela infringência do artigo 42 que tem repercussão na
esfera penal, mas podemos aplicar a nossa multa administrativa.
Se vossa excelência, presidente, passasse a compreender dessa
forma e o procurador Heron também, sinceramente, acho que deve
haver a reprimenda, a multa. Sugiro, até, que o valor da multa seja
aquela que vossa excelência compreende ser possível aplicar, que
é um terço do valor dos rendimentos anuais do ano anterior. Pergunto ao conselheiro Marco Antonio se a multa que vossa excelência está propondo aplicar tem esse valor? O SR. CONSELHEIRO
EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA - Não, nesse
caso não estamos... O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – Vossa excelência está citando para
ele se defender a partir... O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA – Nesse caso temos duas situações, como naquele processo anterior já foi arquivado e estamos
numa sistemática de apuração no artigo 42, temos que decidir uma
questão: é atípica a conduta, no meu entendimento, e no meu entendimento deveria observar a sistemática para apuração no 42. E
aí o conselheiro Ranna trouxe uma matéria importante, que entende que ainda assim não seria o caso de arquivar o processo, seria o
caso de reabertura, com a citação com base no novo se porventura
vigorasse esse entendimento de cominação da multa em outro dispositivo. Então, na verdade, o que estamos discutindo agora, primeiramente, é violação do artigo 42 da 10.028/2000, 389, concomitante 135, I e II, da 621/2012, que é o meu entendimento. E no
segundo momento... O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – Mas já tem coisa julgada. Não é
isso? O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA – Tem coisa julgada que a SGS colocou. O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – Mas de qualquer maneira tem um pedido de adiamento
da discussão do processo em votação. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Só estou provocando esse debate para o procurador, talvez, na próxima sessão...
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – Porque não me manifestei também, só levantei a hipótese de... Não tenho manifestação nos autos ainda. O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Mas só relembrando, aqui, para reavivar a memória, nesse
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já decidimos por maioria, não por unanimidade... O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Mas não tem meu voto aqui. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Não, não, estou
no processo que apurou a infringência no artigo 42. O voto do conselheiro Marco Antonio foi vencido, então, tem coisa julgada, caberia a ele fazer o Recurso de Reconsideração. O que vossa excelência
está sugerindo é que como decidimos no Plenário uma nova forma
de apuração, a diligência antes de ir ao mérito do artigo 42, que
fosse feito isso também nesse processo. É isso? O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA –
Não, não estou pugnando pela reabertura da instrução lá, nem poderia fazê-lo, porque senão estaria substituindo o gestor. O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
– Está claro. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA – Estou dizendo que entendo, como a sistemática não foi aquela adotada, que entendo como que deveria,
nesse momento porque transitou em julgado administrativamente
para o gestor a irregularidade das contas, mas, agora, estamos
tratando da cominação ou não da multa. Estou entendendo que não
seria possível cominar a multa e aí é uma outra questão, mas já
aplicando o entendimento de qual seria a multa. Mas, de qualquer
maneira, conforme conselheiro Ranna colocou, houve o pedido de
adiamento. Senhor presidente, vou acolher o pedido de adiamento,
apenas solicitar ao procurador, porque estamos naquela fase de
meta de processos, digamos assim, de meta, de baixar os processos da pauta, só para a gente fazer isso na próxima sessão? Com
bastante carinho aí. (FINAL)” 5) Durante a apreciação do processo
TC-4210/2015, que trata de registro de ato de aposentadoria da
senhora Anete Soeiro de Andrade pelo Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Município de Linhares, o procurador
especial de contas HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA pugnou
pelo envio dos autos à área técnica para elaboração da Instrução
Técnica Conclusiva, nos termos regimentais, tendo o relator, conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA, se manifestado
contrariamente ao pedido, entendendo ser suficiente, neste caso, a
manifestação técnica existente, momento em que o conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN solicitou vista dos autos. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 43 processos constantes
da pauta, fls. 20 a 27, parte integrante da presente ata. Nada mais
havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, declarou encerrada a sessão às
15h37min, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores conselheiros-substitutos e senhor procurador
para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia cinco de
julho de 2017, às 14h. E, para constar, eu, EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO, secretário-adjunto das sessões, lavrei a presente
ata, que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem como
pelo senhor presidente, demais conselheiros, senhora auditora e
senhor procurador.
-CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 04071/2015-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Fundão
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
Apensos: 02883/2014-5, 02884/2014-1, 03106/2015-1
Responsável: MARIA DULCE RUDIO SOARES
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Parecer Prévio. Devolvido. Rejeição. Determinação.
Arquivar.
Processo: 11670/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: EDUARDO ALVES MUQUY, GUMERCINO CANDIDO
DE OLIVEIRA
Responsável: CARLOS DONA CARDOSO SOUZA [JOSIMADSONN MAGALHÃES DE OLIVEIRA], CEZAR JOSE DE OLIVEIRA,
ELBERTO GONCALVES DE SOUZA, MARCELO ALVES NASCIMENTO, PEDRO COSTA FILHO, WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP
Vista: Marco Antônio da Silva (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Marco Antônio da Silva.
Processo: 01313/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
Interessado: PREFEITURA GOVERNADOR LINDENBERG
Responsável: ASTERVAL ANTONIO ALTOE [ALTAMIRO THA-

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 26 de setembro de 2017
DEU F. SOBREIRO, ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO
RIBEIRO DA SILVA]
Deliberações: Acórdão. Multa 16.692,49 VRTE. Arquivar.
Processo: 03821/2016-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 02408/2015-6, 02409/2015-1
Interessado: CARLOS BRAHIM BAZZARELLA
Responsável: PAULO FERNANDO MIGNONE
Deliberações: Parecer Prévio. Rejeição. Formar autos apartados
para aplicação de multa. Determinação. Arquivar.
Processo: 04336/2016-7
Unidade gestora: Faculdade de Música do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI
Deliberações: Acórdão. Determinação. Arquivar.
Total: 5 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 07351/2013-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: EDIVALDO TEXEIRA DA COSTA E OUTRO [ALEXANDRE ZAMPROGNO]
Responsável: FABIO MACHADO DA COSTA [Fábio Machado
Costa], PEDRO COSTA FILHO, ROBERVAL FIANCO [ERIK JANSON VIEIRA COELHO, Inacio Reis]
Vista: Marco Antônio da Silva (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Marco Antônio da Silva.
Processo: 02655/2014-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Brejetuba
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA BREJETUBA
Responsável: JOAO DO CARMO DIAS
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação. Arquivar.
Processo: 03461/2016-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Dores do Rio Preto
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Apensos: 05986/2016-3
Responsável: JULIO BORGES AMARAL
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Total: 3 processos
-CONSELHEIRO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 05532/2009-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Ecoporanga
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Cidadão - CPF não informado (IDENTIDADE PRESERVADA)
Responsável: ALAERTE GERALDO COMERCIO, BEIJAMIM
SILVA DE SOUZA, EDESIO LUIZ DE ALMEIDA, EDIVALDO
TEIXEIRA DA COSTA, ERONIAS CAMILO DOS SANTOS, FERNANDO FELIS GUEDES, FRANCISCO CEZAR DE ANDRADE
COSTA, GIOVANA DIAS MENDONCA KAISER, JORDIMAR
VIEIRA DAMACENO, JOSE ARMANDO SILVA MACHADO,
JOSE FRANCISCO COSTA, MARIA DA JUDA DE SOUZA, MARIA ODILIA BAETA, NIVALDO MATOS, SIRLENE LEITE DA
COSTA, SUELIMAGNA DIAS DE MENDONCA E SOUZA, VALDIR JOSE PEREIRA BAIA, VITOR LUCIO LIMA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01500/2012-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Interessado: PREFEITURA IBIRACU
Responsável: AGDA LUZIA RUI PELUCHI, GUARACY CECATO, MARTINHA BORGES FURIERI DURAO, NACIENE LUZIA
MODENESI VICENTE, RAFAEL HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA DE FREITAS, RENATA MOREIRA
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
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Processo: 08766/2014-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA ALTO RIO NOVO
Responsável: ABILIO DE OLIVEIRA NETO [JEAN VITOR DA
SILVA ELER], BRAS PANCINI [JEAN VITOR DA SILVA ELER], DANIELA MOSCHEN RIBEIRO [JEAN VITOR DA SILVA ELER], GABRIELA DE BARROS FRANCISCO [JEAN VITOR DA SILVA ELER],
LIGIANE BRAZ PACHECO [JEAN VITOR DA SILVA ELER], MARIA
EMANUELA ALVES PEDROSO [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO,
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA, JEAN VITOR DA SILVA ELER], RONAN ALVES DA VEIGA, ROSIANE ALVES FAGUNDES [JEAN VITOR DA SILVA ELER], TATIANE ELER DA SILVA [JEAN VITOR DA
SILVA ELER], WEMERSON ROCHA DE OLIVEIRA [JEAN VITOR
DA SILVA ELER], WEVERTON EMILIO MONTEIRO [JEAN VITOR
DA SILVA ELER]
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Processo: 03938/2015-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: IPAS DORES RIO PRETO
Responsável: JOSE CARLOS MAGRO
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Irregular. Multa R$ 3.000,00.
Arquivar.
Processo: 05452/2015-2
Unidade gestora: Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: CONSORCIO PUBLICO REGIAO NOROESTE
Responsável: JOSE GERALDO GUIDONI
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação. Determinação. Arquivar.
Processo: 07483/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Brejetuba
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
Responsável: ITAMIR DE SOUSA CHARPINEL
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo: 01232/2017-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Deliberações: Decisão. Instaurar Tomada de Contas Especial, nos
termos da Instrução Normativa 32/2014. Arquivar após a comunicação de instauração.
Processo: 01476/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: LUIZ CARLOS PIASSI
Deliberações: Decisão. Alerta com determinação. Arquivar.
Processo: 01481/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: JOSAFA STORCH
Deliberações: Decisão. Alerta com determinação. Arquivar.
Processo: 01581/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Irupi
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK
Deliberações: Decisão. Alerta com determinação. Arquivar.
Processo: 07239/2008-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Esta-
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do do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: HILDA M. GONCALVES DAS NEVES DE AGUIAR , HILDA MARIA GONCALVES DAS NEVES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04210/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANETE SOEIRO DE ANDRADE
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 05843/2015-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOAO RODRIGUES BAPTISTA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 06177/2015-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOSE RAFAEL MACHADO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09122/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: TEREZINHA DE JESUS ROCHA BOTTI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01075/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: MARIA VERGINA DURAES ROOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01088/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GILBERTO BATISTA CAMPOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01096/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: EULINA MARIA DE JESUS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01222/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARY JANE DE SOUZA MAIA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01250/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: IRACI DAS GRACAS PIASSI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01272/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LAURA MARIA CARVALHO LEITE VALIM
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01285/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: IVANETE PEREIRA DA LUZ SANTANA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01320/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELENI DA ROCHA FERREIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01447/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ARLETE GOMES DE OLIVEIRA, ARLETE GOMES DE
OLIVEIRA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05754/2016-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: RAFAELA SOUZA SANTOS VIANA
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 25 processos
-AUDITORA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 00501/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LEILA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00544/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma
Interessado: JOACI DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00607/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROSELITA GOMES DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00704/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CIDELIA FAZOLO NARDOTTO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00791/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma
Interessado: MICHELI COUTO DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00827/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELZA VIEIRA DE SOUZA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00950/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROSANA CONCEICAO GOULART
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00956/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA TERESA DA SILVA CRUZ

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 26 de setembro de 2017
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01018/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: IVANDA SAIBEL
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01021/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MIRIA CRISTINA ARAUJO
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 10 processos
Total geral: 43 processos
SESSÃO: 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA 5/7/2017
Aos cinco dias do mês de julho do ano de 2017, às 14h, na Sala das
Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente da 1ª Câmara, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 22ª sessão ordinária do colegiado do exercício de 2017. Integrando a Câmara, estiveram presentes o excelentíssimo senhor
conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA, ocupando
a relatoria do conselheiro VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, afastado judicialmente e a senhora conselheira-substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS, convocada para compor o quórum, nos termos do
artigo 28, §1º, da Lei Complementar 621/2013. Presentes, ainda, o
Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do senhor HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, procurador especial de contas em
substituição ao procurador-geral; e ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões. Dando início aos trabalhos, o
senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, submeteu ao Colegiado, para discussão e votação, nos termos dos artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I, do
Regimento Interno desta Corte, a ata da 21ª Sessão Ordinária do
corrente exercício, antecipadamente encaminhada pelo secretário-adjunto das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros, conselheiros substitutos e procurador; sendo aprovada à unanimidade. – COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO COLEGIADO – O
senhor procurador especial de contas HERON CARLOS GOMES DE
OLIVEIRA teceu comentários acerca a importância da imparcialidade do Tribunal de Contas dentro do contexto de Instituição que faz
parte da fiscalização externa da Administração Pública, tendo se
seguido de manifestações dos demais pares do colegiado, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Senhor Presidente, uma singela comunicação rápida, creio que não vou tomar tempo de vossas excelências, acerca dos diversos acontecimentos que
passam, aqui, nesta sessão plenária. Peço a atenção e compreensão, se possível, de todos aqui. Inicialmente, agradecer a todos que
se solidarizaram comigo acerca das vilanias a mim dirigidas na sessão passada, acusado que fui de “falar bobagens”, de trazer “conversa de bêbado pra delegado” (eu, que não só não estava bêbado,
pois sequer consumo bebida alcoólica, não por qualquer juízo crítico
aos seus consumidores, ou por convicção ideológica ou até mesmo
religiosa, mas simplesmente pelo fato de meu organismo jamais
haver se adaptado ao consumo do álcool; sempre fui aquilo que se
denomina “fraco para bebidas”; daí, minhas poucas tentativas terem sido abandonadas definitivamente e lá se vão décadas). De
qualquer maneira, informo que, em verdade, isso se deve a uma
estratégia deliberada no sentido de silenciar qualquer pensamento
que contrarie os interesses políticos e econômicos em jogo neste
Tribunal de Contas. Os divergentes devem ser silenciosos ou silenciados e isso passa por um constrangimento para que o Ministério
Público de Contas assuma cada vez mais uma postura tal qual uma
peça de decoração no Plenário. O Ministério Público de Contas somente se prestaria para conferir um verniz de legitimidade e as
pautas e demais matérias rápidas, sem discussão, preservariam as
vaidades e o bom mocismo do novo Tribunal de Contas. Reparem
como os projetos de lei enviados pela Casa à Assembleia Legislativa, bem como a tramitação de normativos da Casa, são discutidos
nos bastidores e trazidos ao Plenário somente para cumprir as formalidades, sem maiores indagações, sem sequer a sociedade estar
ciente do que se trata, indicando atitudes próprias de pessoas refratárias à luz do sol e ao debate público defendido pelo Ministério
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Público de Contas. Defender posições é sinal de pluralismo e civilização neste Tribunal de Contas e não um pecado. Eu, pessoalmente, fui excluído dos debates que são realizados no Plenário, na terça–feira, onde o jogo pesado é jogado. O conselheiro Lovatti também se encontra, aliás, desde sempre, excluído dos grandes debates, pois não é, e nunca foi aderente à engenharia de poder dominante neste Tribunal de Contas e está condenado ao isolamento, na
solitária, a relatar processos insignificantes. A propósito, o conselheiro Lovatti é o caso único da Casa de pessoa que cumpre pena
por crime alheio, pagando pelo pecado dos outros, seus algozes.
Observem, também, o silêncio ensurdecedor reinante na instituição
acerca do conselheiro Pimentel, afastado pelo Supremo Tribunal de
Justiça, acusado de práticas criminosas, e que está, inclusive, impedido, até mesmo de aqui adentrar, bem como de se comunicar
com servidores da Casa, requisitos, aliás que, em tese, nos moldes
do Código de Processo Penal, justificariam prisão preventiva, com
vistas à garantia da ordem pública e econômica, conveniência da
instrução criminal, e ainda assegurar a aplicação da lei penal, haja
vista seu pronto e imediato afastamento sinalizar prova da existência de crime, bem como indício suficiente de sua autoria. Mas reafirmo minha disposição de utilizar esse espaço, nessa luta, praticamente, de peito aberto, uma guerra sem trincheiras ou barricadas,
com vistas a impedir a perpetuação de mazelas que tanto interferem na prestação do serviço público afeto ao controle externo da
Administração Pública a uma população de mais de quatro milhões
de habitantes deste Estado, e que hoje está à mercê de algumas
poucas pessoas, numa absurda concentração de poder e interesses. E aí, questiono: Como enfrentar o desafiador processo da Rodosol, se o conselheiro que iria presidir a sessão de sua análise
encontra-se afastado em face de alegada prática criminosa, representando, dentre outros, justamente os interesses da construção
civil dentro da Instituição? Como enfrentar pessoas dentro da Instituição que possuem empresas prestadoras de serviços à Rodosol?
Como enfrentar a influência e o poderio econômico desses agentes?
A construção civil, com suas construtoras, se revelando em um dos
setores mais corruptos do capital, e que retroalimentam essa engenharia de poder por meio de financiamento de agentes políticos
diretamente ou por meio de contratações de consultorias e assessorias sintomáticas. Como se pode analisar imparcialmente interesses afetos ao Sinduscon (Sindicato que congrega os interesses da
construção civil no Estado), presidido pelo senhora Paulo Baraona,
proprietário da Construtora 5 Estrelas, responsável por obras como
os quiosques de Camburi, além de ser responsável por obras em
regionais do Município de Vitória e também no Aeroporto da capital? Como também analisar processos que envolvam Américo Madeira, sócio da Rodosol, e suas empresas A. Madeira e Construções
e Comércio Vitória? Wilmar dos Santos Barroso Filho, da Construtora Araribóia, responsável por diversas obras no Estado, um dos
sócios da Rodosol, e carinhosamente conhecido na instituição como
Wilmarzinho. E Fernando Aboudib Camargo, com suas Tervap Pitanga e Enge Urbe, maior acionista individual da Rodosol, com quase 40% da concessão. E a nossa engenharia, quem vai defendê-la
de agentes públicos e privados mal intencionados? Será que um dia
também pensam em terceirizá-la? Talvez entregá-la para o “mercado da construção civil”? Não há sequer um singelo laboratório de
ensaios tecnológicos para aferir a qualidade das obras entregues à
sociedade capixaba, algo de utilidade inestimável e custo bem menor, por exemplo, que a contratação da Fundação Dom Cabral (R$
1.400.000,00) ou Fucape (R$ 1.000.000,00). Mas, por que não há?
Porque nossa engenharia não está neste momento fiscalizando
tempestivamente as obras que se arrastam há anos na Avenida
Leitão da Silva? Porque nossa engenharia não adentra os tapumes
em torno do Cais das Artes (verdadeiro elefante branco capixaba)?
Por que nossa engenharia não fiscaliza in loco as obras da Cesan,
de responsabilidade da Odebrecht (um dos eixos centrais da Operação Lava Jato e com infiltração no Estado)? Obras com até sete
prorrogações sucessivas e subcontratadas para a Pelicano, Araribóia e A. Madeira, além de outras obras subcontratadas à Tervap
Pitanga, Enge Urbe e Servix Engenharia. Portanto, reflitamos todos
e que se atente para as conexões, pois não há nenhuma ponta solta. Atente para aqueles que, por meio de um mar de palavras e
propagandas idiotizantes em que nos mergulham, defendem raivosamente o empreendedorismo, a competição e o mérito como ética
civilizatória para o país, mas que são os primeiros a reagir violentamente a qualquer ameaça ao seu monopólio, que teme qualquer
episódio de concorrência ou evolução tecnológica que possa interferir em seus negócios. Atenção com aqueles que defendem o “Estado mínimo” para os outros e exigem o “Estado máximo” para si,
seus parentes/apadrinhados e suas empresas. Isso não é senão
capitalismo de quadrilha. Tribunal de Contas! Precisamos mostrar
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ao empresariado que em um Estado, para que se traduza um bom
e saudável ambiente de negócios, é imprescindível um controle externo técnico e apolítico. Questão de mercado é coisa de mercadores. Portanto, mãos à obra. 1ª medida: vamos privatizar o privado
e estatizar o público, afastando de vez a confusão entre um e outro.
Possamos, então, dizer um singelo e educado não. Não, muito obrigado, ES em Ação. Não, muito obrigado senhor Aridelmo Teixeira.
Não, muito obrigado, Sinduscon. Sinto muito. Não podemos nos
tornar parceiros sem comprometer nossa imparcialidade. Nossa expertise é controle externo da Administração Pública e nosso compromisso maior é com a sociedade capixaba. Até mais, então. Muito Obrigado. São essas considerações que gostaria de tecer, Presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO –
Primeiro agradeço as palavras do sempre atento, procurador, que
representa, na Primeira Câmara, o Ministério Público de Contas,
Instituição que merece todo nosso respeito, apoio e desde que instituído nesta Corte de Contas tem primado em melhorar as atividades de controle externo no Espírito Santo. Foram ditas hoje, e não
vou entrar no mérito das considerações de vossa excelência, Dr.
Heron, palavras duras, algumas delas, se vossa excelência dispõe
de elementos de provas, deve encaminhar, imediatamente, para a
Corregedoria para que seja, devidamente, apurado. Se outras
constituírem fatos imputados no Código Penal, devem ser encaminhadas, imediatamente, ao Ministério Público. De minha parte, posso dizer que estou aqui desde 1995, junto com outros colegas, lutando para fazer deste Tribunal um lugar de respeito, lugar que se
luta para garantir a transparência, para garantir que os contratos
sejam devidamente auditados e que os recursos Públicos sejam
bem aplicados. São instituições compostas por seres humanos que
são falíveis, já tivemos situações, aqui, muito delicadas, com afastamentos de vários conselheiros. Mas, não é só o Espírito Santo que
passa por esse momento e não é só o Tribunal de Contas. A sociedade brasileira está enfrentando um momento, talvez, único de
purgação. Pela primeira vez, temos inúmeras operações policiais
com o apoio do poder judiciário, a participação efetiva do Ministério
Público Federal, Ministério Público Estadual, buscando dar uma resposta a nossos corações. É uma sociedade complexa a sociedade
brasileira, que diz não concordar com várias situações e não pode
ter um caminhão tombado com carga que param, quase todos, para
saquear a carga tombada, mas questionam os seu representantes
políticos nas três esferas, municipal, estadual e federal. Políticos
esses que essa mesma população elegeu. O professor Giannetti da
Fonseca dizia que é o paradoxo do brasileiro, é contra corrupção e
vive pacificamente com ela, é contra os desmandos e vive constantemente com esses. Temos que refletir mesmo, Dr. Heron, refletir
e ver o que podemos fazer para melhorar a nossa parte, sem correr
o risco de generalizar, porque se temos pessoas com problemas,
temos dez vezes mais pessoas que lutam contra esses problemas,
aqui, na nossa Casa mesmo. Acredito, apesar de todos os problemas, na justiça e não vou condenar ninguém porque quem cabe
condenação é no judiciário, mas o que cabe a nós estamos fazendo
e contamos com o apoio do Ministério Público independente, diligente e atuante. A palavra continua franqueada aos senhores conselheiros e procurador. A SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS – Boa tarde a todos! Quero
dizer que da minha parte relato os meus processos, após detida
análise, baseada em minucioso estudo e conduzo o meu julgamento baseado nessa análise, nas minhas convicções e na busca da
justiça. O SR. CONSELHERIO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Tive que ir ao meu gabinete, pergunto: por que
a conselheira Márcia está... Peço desculpa por ter me ausentado. A
SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS – Senti que, como foi citado o nome do conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti, achei que, por exclusão, eu estaria no
outro bolo. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA – Senhor presidente, a conselheira Márcia
iniciou uma situação que acho relevante fazer o registro. Primeiro,
quero colocar que o Ministério Público Especial de Contas, ainda que
em debate com algumas posições trazidas por este conselheiro em
substituição, obviamente, tem todo o nosso apoio para desempenhar as funções dentro dos limites da Lei 451 e de toda a legislação
de regência, a 621/2012, o Código de Processo Civil, que é uma
legislação de aplicação subsidiária, etc. No que diz respeito a questões outras que têm acontecido, que foi objeto de colocação por
parte do eminente procurador, entendo que nem sempre esse foro
adequado, não tenho, aqui, procuração de ninguém e nem quero
ter, não é essa a questão, sou responsável pelos meus atos. Quando tomo uma decisão, motivo adequadamente, na forma da 93/201,
da Constituição Federal e estou aqui para responder pelos meus

Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Página 112
atos e não por atos de terceiro. Agora, a partir do momento que se
faz colocação sobre que o colega “a” ou “b” está na posição ‘x” ou
“y”, isso realmente, de alguma maneira, tende a colocar a situação
como tivéssemos grupos aqui dentro. Isso é ruim para efeito de
Instituição. Defendo a instituição Tribunal de Contas, órgão de controle externo que, hoje, no meu sentir, tem uma atuação forte, não
falo apenas forte em termo de Estado do Espírito Santo, é em termo
de país, tenho colegas auditores que são conselheiros substitutos
por este país afora, temos um grupo no “zap”, e as colocações que
são feitas sobre essa Corte são muito boas, graças a Deus. As nossas decisões, já tive colegas que já me ligaram solicitando cópias
delas, cópia de voto, inclusive, deste conselheiro em substituição
para subsidiar decisões que iriam tomar. Então, nossas decisões
são boas, sim, a Corte é boa, problemas tem passado o país e não
só esta Corte. Não estou falando de “a” ou “b”, mas a questão de
se citar foro é muito complicada. Então, apenas fazendo uma reflexão e um registro, quero dizer que, obviamente, todas as ações
têm que ser tomadas, não sei se aqui seria o foro adequado, estamos numa ação de controle externo e, como disse, não tenho procuração e nem quero ter para defender “a” ou “b”, mas, de qualquer maneira, todas as decisões que tenho tomado, tenho motivado. Tenho trabalhado demais, temos metas por parte da Corregedoria e, tenho certeza, que vou entregar o meu trabalho dentro do
limite mais que razoável, porque vou entregar o meu gabinete se
for com quinze ou vinte processos são muitos. Vou entregar uma
substituição como sempre entrego trabalhando muito. Acho que
temos que ter cuidado com as palavras, obviamente, se há o que
que ser feito, se provas existem ou se existem indícios razoáveis
essas ações terão que ser tomadas. Mas, agora, temos que tomar
cuidado para não colocar a Instituição em cheque porque estamos
aqui para defender a instituição Tribunal de Contas. Tanto a área
técnica como o Ministério Público Especial de Contas, como nós
conselheiros, seja titulares ou substitutos, temos certeza que queremos defender a Instituição. Então a Corregedoria está aí, quem
entender de forma diversa, obviamente, pode fazê-lo, ou irá fazê-lo, não sei, mas o fato é que me sinto tranquilo quanto à questão
de trabalhar e motivar as minhas decisões. Estão aí, como sempre
tenho feito e trabalho muito para isso. Com o devido respeito, é o
registro que tenho a fazer, senhor presidente, sem achincalhar,
sem atacar ninguém, apenas fazer um registro de maneira tranquila e dizer que entendo que nosso Tribunal melhorou muito, sim,
tem muito para ser feito, mas melhorou muito. É o registro e retorno a palavra a vossa excelência. O SR. PROCURADOR, DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Somente para justificar as
citações expressas ao conselheiro Lovatti, isso se deve, unicamente, há alguns anos de janela que tenho aqui no Tribunal de Contas
e pude fazer uma pesquisa acerca da atuação específica dele, e,
realmente, uma relação, talvez, até de proximidade, de amizade.
Faço só esse apontamento, mas nenhum desprestígio em relação a
senhora conselheira Márcia. Então, tão somente, foi casual, foi algo
sem ser, de forma alguma, premeditado, faço esse reconhecimento
público aqui, não tenho nenhuma consideração desabonadora em
relação à conduta de vossa excelência, muito pelo contrário. E a
minha citação ao conselheiro Lovatti foi, justamente, pelo o que a
gente conhece, aqui, no Tribunal de Contas, alguns anos de janela
aqui, nos permitem inferir ou obter algumas informações que entendo ser relevante e que serão trazidas, também, a bom tempo. O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Senhor presidente, percebi as pessoas se justificando, na
verdade, tanto a conselheira Márcia, quanto o conselheiro Marco
Antonio. Acho que, agora, o procurador Heron explicou o que ele
quis dizer, mas houve algum fato em relação a conselheiro, especificamente? Porque, também, não tenho procuração, obviamente,
para defender, mas a minha honra defendo em qualquer lugar. Não
sei se seria necessário dentro desse debate, seria até enjoado, mas
acho que o Brasil está passando por um momento histórico, não há
dúvida, momento histórico de virada de página, mas sempre há
uma linha tênue no que se refere, especificamente, ao combate à
corrupção, ao risco de generalização, de demonização da política, a
minha origem, com muito orgulho, a minha origem. Na política,
pude realizar muita coisa de interesse público, aliás, sem nenhuma
pretensão de disputar quem tem mais ou menos espírito público.
Acredito até que todos, aqui, tenham espírito público igual a mim,
mas, mais do que o meu, acho difícil. Acho que podemos começar
a conversa dessa forma. E uma forma de julgar as pessoas é analisar o passado, analisar o presente, mas talvez esse desejo ou a
falta de desejo de separar o joio do trigo, isso prejudica a democracia, está prejudicando o Brasil, colocam todos no mesmo cesto, e se
esse debate vier, aqui, para o Tribunal acaba prejudicando a nós.
Isso é de competência, de responsabilidade nossa. Eu, procurador
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Heron, não estou me explicando e nem me justificando para vossa
excelência, acho que não há necessidade, penso até que se vossa
excelência fez alguma acusação, não sei, não tenha feito a mim,
acredito que não, porque não tenho motivo nenhum para ser acusado e nem levantado suspeita de nada porque a minha vida é
pautada por exemplos. Vejam bem, na política, na Assembleia,
numa Casa política, palavra, hoje, quase que demonizada, como
presidente, por exemplo, consegui reformar administrativamente e
cortar sessenta por cento dos cargos em comissão. Este Tribunal
ainda não conseguiu. Eu consegui cem por cento de apoio parlamentar. Presidi uma assembleia que, naquele momento histórico,
consumia um por cento do orçamento que significa dizer que era
metade da média nacional. Isso é exemplo. Como não fiz concurso
como vocês quatro, cinco com Juninho aqui, acho que é uma boa
forma de ingresso, mas acho, também, que a análise do curriculum
de alguém é outra forma boa de escolha, só posso responder num
debate desse que nem tudo está perdido, porque vim da política e
vi belas coisas sendo realizadas na política. Estou, aqui, listando
algumas delas. Tive a oportunidade de assumir uma prefeitura em
2001, como vice-prefeito, secretário geral de governo, tinha dez
meses de salários atrasados, três mil e quinhentos servidores precisando, um grupo de setecentos servidores ser demitido para equilibrar as contas. Ali não teve espaço para política clientelista, paternalista, teve espaço para dureza, ninguém demite por que gosta,
por que quer. Implantamos um ajuste fiscal que perdura até hoje
numa cidade que passou mais de uma década. Vim para cá, não
vou falar nem do governo federal – passei também pela Codesa –
mas, vou falar, porque saiu recentemente no “Valor Econômico”,
conselheira Márcia, que a Codesa, por ser a Companhia Docas mais
organizada do país, será a primeira a ser privatizada, graças a um
trabalho que tive a oportunidade de coordenar. Fui secretário de
estado duas vezes, tive minhas contas avaliadas neste Tribunal,
duas vezes, também no Tribunal de Contas da União duas vezes, se
não me engano, todas as minhas contas aprovadas. Respondi a um
processo de improbidade e fui condenado por dez anos, até que ele
fosse julgado em última instância. Fui condenado, porque se Juninho abrir aí o Google e pesquisar o meu nome, vai encontrar o pedido do Ministério Público me condenando, e não a notícia que Rodrigo Chamoun foi inocentado. Então, fui condenado por dez anos e
vou ter que levar isso tatuado no meu ombro, por isso, que tomo
muito cuidado quando julgo gestor aqui. Porque uma coisa é imaginar ou aprender nos livros como que se administra um Titanic, que
é a administração pública, outra coisa é sentar naquele – não sei
com se chama, no avião, conselheiro Ranna, vossa excelência foi
piloto... – cockpit de um jumbo e pilotar. Todos, aqui, fizemos uma
trajetória. Então, procurador Heron, acho que devemos tomar cuidado com essas trajetórias, porque nossas famílias estão ouvindo o
que estamos dizendo aqui. Minha esposa prestou um concurso público também; minha filha, daqui a pouco, terá discernimento para
avaliar o que está sendo discutido aqui e isso fica muito ruim. Então, como sobrou para a política e o Brasil está mergulhado em
corrupção, a relação dos políticos com as empresas privadas de
caráter de organização criminosa, e algumas são mesmo e precisam ser combatidas, e não só de relação da iniciativa com os políticos, mas também da iniciativa privada com... Às vezes, têm carreiras que têm muita relação, fiscal de renda, por exemplo – vossa
excelência foi auditor fiscal. O procurador Heron foi auditor fiscal?
Foi auditor fiscal. Muitas operações prenderam auditores fiscais pedindo propina e nunca levantei suspeita de nenhum dos senhores
aqui. No dia que tiver prova, levanto. Como corregedor, vou verificar, vou a fundo e, se for o caso, prepare o pescoço, porque não
cabe outra coisa. Vim para este Tribunal – vou falar um pouquinho
mais, porque chegou agora um “zap” aqui das palavras que o procurador falou – para dar exemplo e comecei dando exemplo de
eficiência, quando, no terceiro ano, zerei o estoque do meu Gabinete para dar exemplo para, posteriormente, propor uma regra que
todos nós estamos cumprindo, agora, só não se submete a essa
regra o Ministério Público, porque a estrutura organizacional não
abarca o Ministério Público, embora ele esteja se empenhando muito para o cumprimento dessa regra institucional. Quero dizer ao
procurador Heron que, quando assumi a Corregedoria, que, no
caso, é quem pode atuar nos maus feitos de possíveis conselheiros
ou servidores, pelo marco de medição da Atricon, foi nota zero, e
espero entregá-lo como a segunda ou a primeira melhor nota do
País, deste ano. Só tem um Tribunal que tem regra para processar
membros, conselheiros e conselheiros substitutos, e o Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo será o segundo, a partir da
aprovação de um texto que eu distribuí na semana passada e que
tem quinze dias para a apreciação de vossas excelências. Tenho,
como corregedor, acompanhado o esforço fenomenal da área técni-
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ca e o esforço dos conselheiros para colocar em dia um passivo
histórico que não foi nenhum conselheiro que está sentado aqui
quem criou um passivo histórico. Nosso Tribunal chegará ao trânsito em julgado de qualquer processo em, no máximo, dois anos e
nove meses, e não sei se há algum tribunal que chegue perto a
isso, e aí incluo os tribunais de justiça, as cortes superiores. Então,
procurador Heron, quero firmar um propósito com vossa excelência, o corregedor, quando age em investigações preliminares em
ação de correição, ele tem que agir, obviamente, com base nas
regras e algumas delas exigem sigilo. Então não posso ficar aqui
dando detalhes do trabalho da Corregedoria, que foi o conselheiro
Ranna quem a criou e, logo depois, virou presidente e que sabe
disso muito bem. Inclusive, quero fazer um elogio ao conselheiro
Ranna que, quando ele criou a Corregedoria, foi o período em que
foram escritas diversas propostas de regra para a estruturação deste Tribunal. Então, estamos num processo de construção sólida e
não é possível que vossa excelência não consiga perceber isso. Muitas coisas que vossa excelência aborda eu concordo e atuo para
dissolvê-las. Acho que os conselheiros que participam das reuniões
administrativas, que, às vezes, vossa excelência critica muito, e eu,
particularmente, tenho a opinião de que ela deve ser aberta a todos
os conselheiros e ao Tribunal de Contas – é uma opinião minha,
mas não sou eu quem preside essa reunião, e se um dia eu presidir
serão convidados – são tratados temas relevantes para o Tribunal.
Antes de ontem, tratamos de um tema que aprovamos ontem que,
para ter validade o voto, tem a obrigação de chegar aqui com o
voto pronto no sistema. Eu e o conselheiro Ranna só não conseguimos emplacar a nossa ideia, que era de o voto ficar disponível sete
dias antes, mas acho que no ano que vem vamos conseguir isso,
para dar tempo de vossa excelência estudar os nossos votos e chegar aqui mais preparado. Quem quer esconder alguma coisa proporia algo como isso? A regra que aprovamos ontem fechou o acesso
do Ministério Público aos nossos votos – aí digo –, minuta de voto,
porque voto é depois de proferido. Vossa excelência, possivelmente
ano que vem, terá dez ou sete dias para conhecer o meu voto para
chegar aqui preparado para criticá-lo. Quem foge de debate proporia uma regra dessas? Essa regra foi proposta e definida segunda-feira, e quem escreveu a regra foi o nosso secretário-geral de sessões a pedido nosso. Então, não reconhecer esses avanços, procurador Heron, e aí pediria... Concordo com vários pontos que vossa
excelência aborda, mas é incabível não reconhecer os avanços conquistados da gestão do conselheiro Sérgio Aboudib, naquele período transitório, passando pela gestão do conselheiro Ranna, conselheiro Domingos e, agora, conselheiro Sérgio Aboudib, com os erros
e problemas que pode ter havido em todas as gestões e, aí vou
falar para quem já foi gestor, é muito difícil acertar cem por cento,
é muito difícil porque é pouco tempo, dois anos, para presidir uma
Instituição desta, para reconstruir a história de uma Instituição,
embora tivéssemos o principal aqui, que é o ativo, e isso é muito
importante, que são os nossos servidores – aí digo, os concursados
e os comissionados muito qualificados, pelo menos quem responde
pelo meu Gabinete, qualificadíssimos para estarem lá e acho que
deve ser a regra dessa Instituição. Então, acho que poderíamos –
um termo utilizado ontem pelo conselheiro Ranna – calibrar os nossos discursos, porque parece, ao fim, que queremos a mesma coisa, tenho essa impressão, talvez um com a velocidade maior e outro com a velocidade menor por conta da experiência. Agora, avançamos muito. Aprovamos esta semana uma regra que, até então,
era impensável: o aporte que vossa excelência provocou em parecer aprovamos esta semana – foi esta semana que aprovamos o
texto? Foi ontem! Então, os poderes terão prazo para assumirem os
seus gastos com previdência. Esse tema estava morto, e foi debatido onde? Foi debatido nas reuniões administrativas e nem muito
debatido aqui no Plenário, por incrível que pareça. Nem celebramos
no voto as nossas vitórias e conquistas, e talvez falte isso para nós.
Agora, se vossa excelência não concorda com o contrato “a”, se
vossa excelência tem indícios ou suspeitas ou provas, porque elas
chegam ao Ministério Público, pois é da natureza do Ministério Público ser um imã para isso, não é da natureza de quem julga. Isso
tá na vizinhança do Ministério Público, do auditor, e que bom que
seja assim. Vossa excelência fique à vontade, mas faça dentro dos
preceitos legais. Aqui ninguém tem compromisso com erro de ninguém. Acho que podemos falar isso. O Plenário do Tribunal de Contas não tem compromisso com o erro de ninguém. Somos vitalícios.
Vou ficar carregando erros dos outros no meu ombro, depois de ter
passado vinte anos disputando uma eleição? Aí vale uma frase de
Churchill: “A política é tão instigante quanto a guerra”. Tem uma
diferença, na guerra morre-se uma vez só, na política morrem-se
várias vezes. E o que é morrer várias vezes? Às vezes é uma honra
ferida, como eu tive. É uma morte, e, numa capa de jornal, é um
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pai, uma mãe que vai parar num hospital com taquicardia, como
aconteceu com minha família. Então, do mesmo jeito que não temos o direito de procrastinar, de não fazer o nosso papel, nós também não temos o direito, no meu entendimento, como disse antes,
e acho que na linguagem popular fica mais fácil de entender, de
sambar na honra alheia, como tive a minha honra sambada quando
estava na disputa política. Mas fazia parte do jogo lá, mas aqui não
pode, aqui não pode. Aqui, vossa excelência tem todos os instrumentos e prerrogativas dadas por uma lei que eu presidi, que eu
pedi a urgência desenhada pelo conselheiro Ranna e pelo conselheiro Sérgio Aboudib. Vou aqui dar um testemunho: eles escreveram
junto com o Parlamento essa lei, porque chegou lá com a bola tão
redonda que foi possível aprovar em regime de urgência. Quem
quer o Ministério Público independente proporia uma regra dessas,
dependente ou fragilizada, proporia uma regra dessa? Eu colocaria
em regime de urgência e pediria o voto unânime da Assembleia
para aprovar uma regra dessas? Jamais! O que quero dizer a vossa
excelência – e estou tendo oportunidade, conselheiro Marco Antonio, vossa excelência falou de outros conselheiros, onde eu estudo
– como as pessoas têm um olhar de maior admiração pelo Espírito
Santo. Não estou falando que está tudo bom, não. Mas, hoje, as
nossas instituições estão diferenciadas. Eu olho para o copo e o
vejo meio cheio e meio vazio, o vazio é a caminhada que temos,
mas acho que já enchemos bem o copo. Então, só faço esse apelo
a vossa excelência para que não tenhamos em toda sessão que
fazer, às vezes, um debate educado, como estamos fazendo hoje,
e, às vezes, mal educado como eu fiz na semana passada. Sou de
carne e osso, não tem jeito, e sou filho de libanês, imagina! A braveza é de natureza minha, mas tenho a convicção de que de minha
parte o que vossa excelência acredita, em termos do que o serviço
público tenha que prover, boa parte do que vossa excelência acredita eu acredito também. Então, no campo da ética, acreditamos
cem por cento no mesmo caminho. Então não vamos nos agredir,
aqui. Fui ao Gabinete, voltei e fiquei pensando: que tom irei dar
para esse debate para ver se ele é o primeiro ou se ele o último
desse tema ou se ele vai permanecer sem dar frutos para o Tribunal. Assim, resolvi fazer falar o que estou falando de coração aberto com vossa excelência. Aliás, conversa que tive com vossa excelência logo depois daquele debate quente que tivemos, quando
cheguei a vossa excelência e falei: não é nada pessoal, e, realmente, não é nada pessoal, aí onde vossa excelência está cheguei para
falar que não é nada pessoal. Não falarei mais, mas fica esse apelo,
senhor presidente. Já temos muita coisa boa para mostrar. Se a
engenharia, hoje, está um pouco empacada, e está, a Corregedoria
está vendo isso, mas teve uma época que não tinha nem engenharia aqui. E me diga, qual o auditor deste Tribunal, dos duzentos e
cinquenta que temos, aquele que não trabalha com independência,
um sequer, que é tutelado por algum conselheiro? Vossa excelência
não irá encontrar. Sabe por que não irá encontrar? Porque não há
espaço para isso, aqui. Quando aprovamos a lei, e para ela não ser
letra fria, o nosso cotidiano é de não tutelar o auditor, ele tem liberdade total de escrever e de atuar dentro das regras das auditorias.
Isso não é um ativo? Procure outros tribunais? Conselheiro Ranna é
da Atricon e ele não irá querer falar dos outros tribunais, pois é
presidente da Atricon. Mas procure outros tribunais. Não sei se são
todos assim com o Plenário preservando tanto a independência dos
auditores. Não somos nós que fazemos o Plano de Auditoria Anual
não, o PAF, é a área técnica que faz. Tem um reboliço aí embaixo,
a rádio corredor, é a área técnica, as cabeças que se reúnem, ora
sob a presidência do conselheiro Ranna, ora sob a presidência do
conselheiro Domingos e, agora, a equipe do conselheiro Sérgio
Aboudib. A não ser para elogiar, nunca opinei e nunca fui treinado
para ser auditor e nem quero, porque deixo de ser juiz de contas
públicas. Então, como que iria combater um trabalho tão... Estou
passando essas pinceladas para me comprometer com vossa excelência, conselheiro Ranna, de não polemizar mais, mas pediria um
consenso para que não fiquem dois pesos e duas medidas, para que
fizéssemos isto, juntos, de forma bastante leal. O SR. PROCURADOR, DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Senhor presidente, somente uma consideração. O Ministério Público de Contas
usa esse espaço justamente para promover o bom debate com vossas excelências. Entendo que é um debate público e aberto e todos
só temos a ganhar. Temos olhares diferentes. Vossa excelência tem
uma perspectiva e eu tenho outra. Quem está aqui na posição do
Ministério Público é diferente. Algumas coisas são invencíveis, ou
seja, lutamos pela autonomia da área técnica; lutamos para que ela
possa definir e aprovar o plano de fiscalização, para que ela possa
determinar a citação dos jurisdicionados, e que algumas matérias
fiquem afetas ao Plenário e aos Gabinetes. O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Imagina só? Eu
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também defendo isso. O SR. PROCURADOR, DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Nós defendemos uma adequação de
acordo com os termos constitucionais do quadro de pessoal da
Casa, porque tem uma interferência nesse Plenário. Quem está
aqui nessa posição sabe disso, ou tem essa perspectiva diferente,
porque não estamos lutando aqui contra irregularidade. É uma máquina, um processo, algo que está aquém das nossas forças. Então
por isso peço a compreensão de vossas excelências e uso esse espaço para trazer esses temas para sensibilizar vossas excelências
que, em reuniões administrativas possam avançar nesses pontos
que acho relevante. Só isso, senhor presidente. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Só
para concordar, agora, porque já discordamos muito. Só para falar
que o procurador Heron já conta com dois votos aqui, tenho certeza, o meu e do conselheiro Ranna. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Eu sou o
padrinho da PEC 40. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – Estou falando em relação à citação,
que já amadurecemos essa semana. E acho que será uma proposta
vencedora. Cabe à área técnica. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Que dará
mais agilidade. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Que dará muito mais agilidade. Então,
vamos terminar esse debate com a concordância. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Isso! (Final)” – OCORRÊNCIAS – 1) O senhor conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN integrou o colegiado
durante a manifestação do senhor procurador especial de contas
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, na fase de comunicações e
registros do colegiado. 2) Após devolver de vistas o processo TC11670/2015, que trata de Representação em face da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, o senhor conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA apresentou seu voto, divergindo do relator,
conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, e do voto-vista do conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN,
de modo que, após discussão, restou vencedor o voto do conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, por ser o voto médio, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
– Pela ordem, presidente. Rapidamente, sobre a irregularidade que
mantenho, porque o Município não justificou devidamente a terceirização que, obviamente, considero, a depender do caso e devidamente justificado, regular. Já votei várias vezes assim, mas, neste
caso, tinham uma estrutura própria e não justificaram devidamente
a contratação da assessoria. Por isso, estou mantendo essa irregularidade para não parecer que há uma contradição entre um voto e
outro. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Quer dizer, no caso concreto vossa
excelência... O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN – No caso concreto, verifiquei que não teve a
justificativa devida. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Não que não se possa contratar, mas no caso concreto não atendeu. O SR. CONSELHEIRO
EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA – Na verdade,
a divergência é parcial porque estou entendendo que sim e vossa
excelência entende que não, mas, de qualquer maneira, entendemos que é possível uma posição ou outra, apenas a divergência é
quanto ao que se entende. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Bom, mantidas as
divergências, vou colocar o processo em discussão reafirmando o
meu voto. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA – É o voto médio. Perdi, no caso... O conselheiro Ranna naquela irregularidade manteve, não é isso? O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – Mantive. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA – Então, o voto de vossa excelência
prevalece e sou voto... O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – A multa que vossa excelência aplicou foi qual? Eu apliquei cinco mil. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Cinco, e
eu apliquei dez mil. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA – Voto médio de novo na multa. A
minha seria três mil, vossa excelência? O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Cinco e dez. O
SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA – Dez, quinze, dezoito e três, seis. Então prevalece a multa
de vossa excelência, por cima, cinco. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Teria que adiar
para fazer o voto médio ou vocês mesmos podem fazer? O SR.
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SIL-
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VA – Não. O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE
OLIVEIRA – Somente uma observação, presidente? O conselheiro
Marco Antonio entende que, no caso concreto, essa contratação se
legitima, é isso? O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA – Não, que seria possível. Como o conselheiro Chamoun entende, mas que entende que não é o caso, neste
caso. O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Vossa excelência se informou ou alguém tem essa informação de que essa empresa presta serviço recorrente, todos os
anos. Vossa excelência tem essa informação? O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA – Não, o
que fiz foi pedir minha consultoria para verificar a situação concreta, se seria o caso de aplicação do voto 1667, foi isso que fiz. Minha
assessoria me colocou que sim e estou aplicando o voto que seria o
artigo 13 e o artigo 25 da Lei 8666. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – De qualquer maneira, nesse ponto, vossa excelência é voto vencido. O SR.
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA – Sou voto vencido, não modifica o julgado, na verdade, e a
multa, me parece, também, já se aproxima do voto do conselheiro,
que é cinco mil. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Então, ficou voto vencedor
do conselheiro Rodrigo Chamoun, parcialmente vencido o conselheiro Marco Antonio e, também, parcialmente vencido o relator.
(FINAL)” 3) Quando da apreciação do processo TC-1500/2012,
que trata de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Ibiraçu,
de relatoria do senhor conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN pediu a palavra para complementar oralmente seu
voto-vista, já proferido anteriormente, citando trechos do Agravo
Regimental, no Recurso Especial nº 1065588/SP/2008, solicitando
a integração por notas taquigráficas do seu voto. Após discussão, o
relator encampou o voto-vista quanto à preliminar de ilegitimidade
da senhora Naciene Luzia Modenesi Vicente, restando vencido o
senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, que
acompanhou o parecer da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – Pediria a palavra, presidente, apenas para complementar, porque houve um debate suscitado por vossa excelência e
pelo procurador Heron. Então gostaria, conselheiro Marco Antonio,
de complementar em notas taquigráficas um texto para reforçar a
minha posição. Estou, aqui, lendo trechos do Agravo Regimental,
no Recurso Especial nº 1065588/SP/2008: Agravo Regimental em
Recurso Especial, direito administrativo, improbidade, elemento
subjetivo, não devidamente demonstrado, inexistência de dolo,
apto a caracterizar improbidade administrativa. O juízo acerca da
ilegalidade do ato tido improbo, sem a devida demonstração do
elemento subjetivo dos agentes públicos, não é suficiente para condenação por ato de improbidade administrativa. 2. É razoável presumir vício de conduta do agente público que pratica um ato contrário ao que foi recomendado pelos órgãos técnicos por pareceres
jurídicos, repito isso: É razoável presumir vício de conduta do agente que pratica um ato contrário ao que foi recomendado pelos órgãos técnicos por pareceres jurídicos, mas não é razoável que se
reconheça ou presuma esse vício justamente na conduta oposta, de
ter agido segundo aquelas manifestações, ou de não ter promovido
a revisão de atos praticados como nelas recomendado, ainda mais
se não há dúvida quanto à lisura dos pareceres ou a idoneidade de
quem os prolatou. Nesses casos, não tendo havido conduta movida
por imprudência, imperícia ou negligência, não há culpa e muito
menos improbidade. A legitimidade do ato, se houver, estará sujeita à sanção de outra natureza. RESP. Ministro relator Luiz Fux, relator para acórdão Teori Zavaski. A jurisprudência desta Corte - diz
a decisão - já se manifestou no sentido de que se faz necessária a
comprovação dos elementos subjetivos para que se repute uma
conduta do artigo 11 e 9º, ao menos culpa no artigo 10, afastando-se a possibilidade de punição, com base tão somente na atuação
do mau administrador e em supostas contrariedades aos ditames
legais referentes à licitação, visto que nosso ordenamento jurídico
não admite responsabilização objetiva dos agentes. Vou para outro
trecho bastante longo do voto do ministro, no caso que estou trazendo, para iluminar a minha decisão. Diz o Ministro: O Ministério
Público do Estado de São Paulo promoveu ação pública de improbidade administrativa objetivando a condenação dos secretários tal,
tal e tal, e ao ressarcimento ao erário de valores indevidamente
utilizados na execução de serviço de limpeza de vias públicas, logradouros públicos, coletas e transporte de resíduos domiciliares de
varrição e de todos aqueles resultantes de serviço de limpeza nas
áreas e vias pertencentes à administração pública, administração
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regional de Vila Mariana, tal e tal. Para tanto, alegou que os aditamentos contratuais estão em desconformidade com o edital e com
a Lei 8666, uma vez que foram alteradas as formas e as condições
de pagamento, bem como incluídos os aditamentos contratuais,
serviços que não foram previamente licitados, fraudando-se, assim,
a Lei de Licitação. Afirmou, ainda, que o valor dos aditamentos para
serviços previamente licitados não poderiam ser aumentados sem a
observância do limite de vinte e cinco por cento e aduziu, também,
que a empresa contratada não prestava integralmente o serviço a
que estava obrigada por força do contrato celebrado. O juiz de primeira instância julgou procedente a ação para condenar fulano à
perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos por oito
anos, ao pagamento de multa civil e ao ressarcimento dos danos ao
erário, bem como para condenar a empresa tal à proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais ou creditícios e a multa civil. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
confirmou a decisão de piso, basicamente confirmou. Diz o ministro: “Constatadas as irregularidades comuns na execução de diversos contratos - é o ministro do STJ, obviamente - o Ministério público ajuizou ações de improbidade administrativa que acabaram
chegando ao STJ. Por ocasião do julgamento desse recurso, essa
colenda Corte entendeu pela absolvição dos réus, calcado na ausência de demonstração do elemento subjetivo na prática de conduta de improbidade”. Cita o julgamento do Recurso Especial do
ministro Teori Zavascki, alega que os atos de improbidade decorreram basicamente de irregularidades ocorridas nos aditamentos feitos no contrato tal, quais sejam, alteração de pagamentos, segundo
aditivo inclusão de novos serviços, quarto aditivo e seguintes: No
que se refere ao elemento subjetivo da conduta dos agentes públicos, o acórdão recorrido afastou expressamente a existência de
dolo, mas considerou presente a culpa, todavia quase nada existe
de indicação de fatos concretos e muito menos de individualização
dessa alegada conduta culposa, e grifa: “As referências a respeito
são muito mais adjetivadas do que substantivas. Das genéricas referências, é possível concluir que, no entender do acórdão, a culpa
dos agentes públicos demandados constituiu a não terem promovido controle ou a revisão dos atos administrativos considerados ilegais”. Com se percebe, eliminados os adjetivos e as definições teóricas, a noção de culpa substancialmente adotada pelo Tribunal de
São Paulo está ligada muito mais a um juízo sobre a ilegalidade do
ato administrativo do que propriamente à conduta dos demandados. Insista-se que a prática de ato contrário à lei, embora suscetível de anulação e até de reparação pecuniária, não configura, por si
só, improbidade decorrente de conduta culposa. Para isso seria indispensável que o administrador tivesse, por desídia, imperícia ou
imprudência, praticado atos manifestamente ilegíveis ou deixado
de promover a anulação ou a revogação de atos dessa natureza.
Mas nada disso é especificado ou indicado em relação aos agentes
públicos aqui demandados, pelo contrário, antes se reconhece que
os atos questionados foram praticados com respaldo de pareceres
técnicos e jurídicos pelas áreas especializadas da própria prefeitura
municipal. Bem assim quanto alegada violação do limite, previsto
no artigo 65, parágrafo... Apenas faço essa... Acrescento isso ao
voto, em resposta ao debate suscitado por vossa excelência, aqui é
um caso de contratação considerada irregular e de aditamentos na
prefeitura de São Paulo, que o juiz de primeira instância teve a visão que vossa excelência teve deste caso, nosso, concreto, que
entendi que pelo fato de a prefeita estar distante da decisão, nem
deveria fazer parte do polo. Em outras decisões, mesmo fazendo
parte, em alguns casos, com base nessa jurisprudência do STJ, já
afastei diversas irregularidades. Da mesma forma que vossa excelência, procurador Heron, pensou também no Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo. Então, temos visões diferentes nessa
questão. Só peço para que a Sessões inclua nas notas taquigráficas, porque, em caso semelhante, são vários deles, utilizarei essas
jurisprudências quando cabíveis. Devolvo a palavra.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – Vou Colocar a matéria em discussão, mas
antes gostaria apenas de fazer um comentário da fala de vossa
excelência, conselheiro Rodrigo. Vossa excelência aborda com propriedade a questão dos atos de improbidade e toda construção jurídica fica restrita aos atos de improbidade que são regidos de uma
maneira diferente dos atos que analisamos, aqui, no Tribunal de
Contas, embora alguns atos possam ser avaliados além de atos de
improbidade, atos de irregularidade. Então, com as devidas vênias,
penso que não se aplica a jurisprudência de atos de improbidade
sem nenhuma aferição se adequa ao caso concreto. Penso que a
gente tem que ter muito cuidado com relação a isso e explico o
porquê. Compete ao judiciário analisar as ações de improbidade
proposta pelo Ministério Público. A Constituição Federal, no artigo
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70, é nesse ponto, de clareza e afirma que a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, patrimonial e operacional da União e das
entidades administrativas diretas e indiretas quanto a legalidade,
legitimidade, com as devidas vênias, o judiciário não adentra na
legitimidade dos atos, compete ao controle externo fazer isso. Economicidade, também, é uma esfera mais do controle externo do
que do poder judiciário. E continua: a aplicação das subversões e
renúncias de receitas que será exercida pelo Congresso mediante
controle externo e pelo sistema de controle interno. Vamos lá ao
artigo 71 que diz que compete ao controle externo julgar as contas
dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e
valores públicos da administração direta e indireta e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade
que resulte prejuízo ao erário público. Então, está muito bem definido na Constituição Federal qual é o ponto de atuação do controle
externo e, mais ainda, a nossa Lei Orgânica repete com propriedade no seu artigo 1º. – “Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, órgão de controle externo do Estado e Município, nos termos
da Constituição Federal e Estadual compete: Exercer a fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e Municípios e julgar as contas dos administradores e demais
responsáveis por bens, dinheiro e valores públicos, bem como
aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade
que resulte dano ao erário”. Assim, penso que muito bem clara a
demarcação entre o que compete ao Poder Judiciário quando analisa as ações de improbidade, e aí, sim, jurisprudência quanto à improbidade, concordo com vossa excelência, mas penso que não se
aplica na sua inteireza nos casos afetos ao controle externo. Esta é
a diferença que acredito, caso contrário, não precisaria do Tribunal
de Contas, bastaria o Judiciário apreciar os atos administrativos sob
a ótica da improbidade, mas o legislador constituinte quis ir muito
além. Vou colocar o processo em discussão. O SR, PROCURADOR
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Somente um ponto,
também, de reflexão a par do trazido pelo conselheiro Ranna. Pelo
que entendi não poderíamos abrir mão de nossas competências
constitucionais acerca da matéria afeta ao controle externo e aqui
digo até a elasticidade que vossas excelências têm em relação a
determinadas interpretações. Vossas excelências têm até como requisito para ocupação do cargo a experiência na administração pública e faço um questionamento. Conhecemos, assim, como se
comportam as consultorias jurídicas, as procuradorias jurídicas municipais, por vezes sem mesmo uma autonomia suficiente para poder se manifestar de maneira livre. Talvez, até devêssemos nesse
processo fazer uma investigação maior para ver a estrutura da procuradoria jurídica municipal, mas é o caso que acho que temos que
levar em consideração, temos que ter assim uma reflexão devido
ao conhecimento que temos, aqui, de administração pública. Até
tomando por base, aqui, o relatado na Instrução Técnica Conclusiva, da mesma maneira, também, entendo com o conselheiro Ranna
que nós não... Não estou dizendo que seja o caso concreto, mas
torna-se uma região muito perigosa abrirmos mãos de nossa... Alcançarmos todas as pessoas que entendemos que são responsáveis
por uma determinada irregularidade. É só uma reflexão e devolvo a
palavra. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Só dois parágrafos para encerrar a minha participação. Então, sobre o caso concreto, entendi que caberia essa
interpretação do STJ que, na verdade, já é pacífica, que no caso
concreto não dava para esperar da chefe do Poder Executivo a análise de todos os itens do edital antes de homologar uma licitação e
o acompanhamento da execução de todos os contratos firmados
pela Prefeitura. Notadamente, se a sequência natural de procedimentos foi observada pelos servidores que praticaram cada, cada
qual dentro de sua competência, os atos do processo administrativo
de contratação e execução contratual. Vou levar de ensinamento a
sugestão de vossas excelências que, realmente, há de se verificar
se essa jurisprudência é cabível ou não em cada caso, não de forma
simplificada, conforme falei inicialmente. Então, carrego esse compromisso, mas mantenho minha posição. O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Em
discussão. Em votação. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA – Apesar dos esclarecimentos,
vou continuar acompanhando o Conselheiro Chamoun. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – Vou pedir vênia para acompanhar o entendimento técnico e ministerial. (FINAL)” 4) O senhor conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO devolveu de vistas o processo TC8766/2014, que trata de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal
de Alto Rio Novo, proferindo voto-vista no sentido de acompanhar
integralmente a área técnica o o Ministério Público Especial de contas com aplicação multa, computando-se seu voto nos termos do
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art. 86, §2º, do Regimento Interno, uma vez que não estará presente na próxima sessão. Em seguida, o relator, conselheiro em
substituição MARCO ANTONIO DA SILVA, adiou o processo. 5) Após
discussão do processo TC-7483/2016, que trata de Prestação de
Contas Anual de ordenador da Prefeitura Municipal de Brejetuba,
relativa ao exercício de 2012, o relator, conselheiro em substituição
MARCO ANTONIO DA SILVA, encampou voto-vista do conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN no sentido de reabrir
a instrução processual com nova citação dos responsáveis, restando vencido o conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
quanto à fundamentação, por entender ser possível a aplicação da
sanção com base na Lei 10028, neste caso concreto, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Entendi que a coisa julgada. De fato, decidimos de forma diferente no 4003, mas já
havíamos julgado esse processo, então, não caberia... Seria a reabertura que vossa excelência propõe. Acho que não caberia a reabertura. Mantenho a minha posição, apenas filio-me ao conselheiro
Marco Antonio do dispositivo para a aplicação de multa. Tiraria o
artigo 5º da Lei 10028 e colocaria o artigo 389, II, do Regimento
Interno. E colocaria o mesmo valor na multa. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA – Senhor
presidente, como aqui ele foi citado, com base no artigo 5º, acho
que tem que se reabrir para promover a citação, com base no 389,
135, para, depois, lá na frente... Para não haver divergência, vou
encampar a posição de reabertura porque já houve a coisa julgada
administrativa e aí, obviamente, ele que tem que trazer as razões.
Vamos deixar cada passo seguir. Em relação à reabertura, estou
encampando, acho que é mais prudente neste momento, até porque vai ter o julgamento de mérito lá na frente. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – E terá
o Recurso de Reconsideração que ele... O SR. CONSELHEIRO EM
SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA – Não, parece que
já transitou em julgado, não tem como ter recurso. Mas, de qualquer maneira, estou me filiando à questão da reabertura em cima
do 389, II, com, concomitantemente, o 135,II, da Lei Complementar 621. Retorno a palavra. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Houve, também, o
pedido de vista do Ministério Público. Com a palavra doutor Heron.
O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA –
É só porque o voto não estava no sistema do conselheiro Rodrigo,
esclareceu que é uma proposta alternativa do conselheiro Marco
Antonio, que afastou aplicação da multa, com base no artigo 42.
Vossa excelência veio com a proposta complementar de que a multa possa ser, eventualmente, praticada com base no artigo 389 da
Lei Orgânica. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN – Que é a proposta dele, na verdade. A proposta é dele. Estou me filiando a essa proposta e estou sugerindo
que façamos isso, porque o efeito de punição é o mesmo, não há
problema, sugiro até que o valor da multa seja... Busquemos espelho na 10028, no valor da multa. O SR. PROCURADOR HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – A diferença é só para que a
sociedade compreenda esse debate, falei 10028, a dosimetria fixada pela lei, e com base na nossa lei orgânica essa dosimetria seria
dada pelo relator. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA – A proposta é apenas o fundamento, mas, obviamente, a cominação da multa pode, inclusive, ter
parâmetros próximos. Cada caso vai ser dosado. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Porque a dosimetria da 10.028 muitos questionam, aquele que, por
exemplo, gastou a mais dez reais e aquele que gastou a mais dez
milhões sofrerão a mesma punição. Mas essa foi a vontade do legislador e como, ainda, não foi questionado esse dispositivo, então...
E como estamos inaugurando, na verdade, esse instrumento como
pedagógico até para que os prefeitos sejam mais zelosos com gasto com pessoal. Acho que se chegássemos a esse consenso, seria
positivo. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Continua em discussão. Ao voto de
vista do conselheiro Chamoun encampado pelo relator de reabertura da instrução processual e nova citação, com base em novo dispositivo do fundamento. Entendo na discussão de mérito pela possibilidade de aplicação da multa, mas sendo voto vencido na aplicação da multa com base no fundamento, me filio com base no outro
fundamento, mas deixando clara minha posição que entendo que
cabe, sim, a aplicação da multa com base na 10.028. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA –
É uma questão preliminar que vossa excelência suscita que já entendo de pronto que seria na 621 e, no mérito, vossa excelência
entende como que pela realização da reabertura. Então, minha proposta, o voto no sentido de impossibilidade de culminação na
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10.028, mas com possibilidade de cominação na 621, com reabertura da instrução processual. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Exatamente.
Ficando parcialmente vencido no fundamento. (FINAL)” 6) O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN devolveu de vistas o processo TC-4210/2015, que trata de ato de
aposentadoria da senhora Anete Soeiro de Andrade pelo Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares, acompanhando parcialmente o relator, divergindo somente no
que tange à necessidade de comprovação pelo órgão de origem, no
prazo de 15 dias, de que promoveu a correção no demonstrativo,
tendo sido encampado pelo relator. Em seguida, o senhor procurador especial de contas HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA ressaltou que houve discussão relativa a este processo na sessão passada acerca do não envio dos autos à área técnica para elaboração
da instrução técnica conclusiva, momento em que o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO solicitou vistas dos
autos, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
– Estou concordando com o conselheiro Marco Antonio, apenas deixando de dispensar comprovação. Estou determinando a comprovação em quinze dias. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA – Sem a necessidade de retorno dos
autos, mas com comprovação? O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Sem devolver o processo
aqui. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA – No caso, conselheiro, seria um ofício de lá para
cá, seria suficiente? O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – É o suficiente. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA – Então,
vou manter, senhor presidente, sem a necessidade de retorno dos
autos, mas com comprovação de que foi promovida a retificação.
De qualquer maneira, há divergência, retorno a palavra a vossa
excelência. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO – Vamos colocar a matéria em discussão. O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Senhor presidente, esse processo, não sei se o conselheiro Rodrigo se lembra da discussão à época, é que não havia a Instrução Técnica Conclusiva, e assim como o Ministério Público de
Contas não se manifestou com o seu parecer conclusivo. Então
pugnamos, se for essa a decisão tomada pelo relator, para que
sejam reenviados os autos, seja elaborada a ITC, segundo a norma
regimental é uma peça essencial à instrução do processo. E entendemos que deva ser elaborada antes de o processo ser colocado em
votação pelo plenário, assim como, posteriormente, passar pelo Ministério Público de Contas. Então, essa era a questão que estava
sendo debatida e que coloco para reflexão de vossas excelências a
necessidade da Instrução Técnica Conclusiva nos autos. O SR.
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA – A esse respeito, assim manifestei: Deste modo, da análise do
feito, verifico que não há necessidade de realização de diligência
sugerida pela área técnica e acolhida pelo Parquet de Contas, haja
vista que o demonstrativo e a comprovação do tempo de serviço/
contribuição da servidora está em número de dias, podendo, facilmente, ser calculado e demonstrado ano, mês e dia, estando o ato
em condições de ser registrado, em face da inexistência de qualquer outro impedimento. Quanto à questão de cunho processual, o
regimento interno, Resolução TC 261/2013, em seu artigo 223, assim estabelece, in verbis, no parágrafo 4º: os processos mencionados neste capítulo - são os atos de registro de pessoal - serão instruídos pela unidade técnica competente e encaminhados ao Ministério Público junto ao Tribunal para manifestação. Dessa forma, o
processamento de atos de concessão relativa ao capítulo seis dos
atos, sujeitos a registro da norma regimental, observa regramento
específico, até porque deve, sim, ser oportunizado tanto a área
técnica, quanto ao Parquet de Contas a instrução do feito. E se,
porventura, um desses ou ambos não adentrar ao mérito da questão, o Tribunal de Contas não pode estar adstrito a essa questão
sendo o colegiado soberano. Entendimento diverso seria colocar o
Colegiado em posição de, ainda que verificado todos os elementos
para promover o registro do ato concessório, como em caso, independência de posição da área técnica que não entendeu como instruído conclusivamente os autos em afronta ao princípio da duração
razoável do processo. De modo diverso, solução simples, seria o
corpo técnico pugnar pela diligência que entenda pertinente e, em
sendo essa superada, posicionasse quanto ao mérito da questão.
Pelo exposto, encampando as razões mencionadas, divergindo da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, voto pelo
registro do ato. Já é a posição do ato com determinação, encampando a posição do conselheiro Chamoun quanto à comunicação a
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essa Corte. Então, estou entendendo que não é o caso, até porque
entendo que processo de pessoal tem disposição específica, não
remete às questões de instruções, tal qual processo de contas. Diz
apenas que será instruído, não menciona, de maneira alguma a
instrução preliminar, conclusiva, é um capítulo próprio. Por essa
razão, até por questões de celeridade, entendo que não há essa
necessidade e há segurança no ato. Retorno a palavra a vossa excelência. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Continua em discussão. O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Senhor
presidente, só fazer um esclarecimento, é que a área técnica em
nenhum momento se manifestou conclusivamente sobre o mérito
desses autos, identificou uma dúvida, suscitou uma diligência ao
relator, aquiescemos com essa manifestação técnica e defendemos
a necessidade de que seja lavrada a instrução técnica conclusiva
pelo corpo técnico. Obrigado Excelência. O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Vossa excelência vê algum prejuízo nessa diligência? O SR. CONSELHEIRO EM
SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA – Não, até porque
entendo que o regimento diz que os atos de registro de pessoal
observarão o capitulo seis, é um capítulo específico. O processo de
registro de pessoal, agora, é um processo de fiscalização, nem era
tratado como tal, mas tem uma disposição específica e é de praxe
quando tem a instrução, a área técnica, às vezes, pugna pela diligência e o Ministério Público adentra ao mérito. A gente vai ao enfrentamento de mérito. Às vezes a área técnica enfrenta o mérito e
o Ministério Público diligencia, aí a gente enfrenta o mérito. Nesse
caso existe apenas uma diferença, e o Ministério Público nunca tinha se insurgido quando enfrenta o mérito e a área técnica não
enfrenta o mérito, nesse caso, a área técnica não enfrentou o mérito, suscitou a questão preliminar e o MP, também. Então, o Ministério Público, agora, está entendendo, obviamente, com a devida
vênia, estou divergindo da necessidade da conclusiva. Entendo que,
na verdade, no capítulo específico, o regimento sequer menciona a
necessidade de conclusiva, citei até o artigo 223, se vossa excelência quiser olhar com mais cautela, não há problema algum, a gente
adia o processo. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Só abrir um parênteses, o
relator está alegando o princípio da celeridade, mas se já houvesse
a concordância desde lá de trás com o Ministério Público, talvez,
esse processo já teria ido à área técnica, já teria feito a instrução
conclusiva, já teria voltado para o Ministério público e com o relator. Penso que, como vossa excelência abordou, não há nenhum
prejuízo para que o processo retorne para a área técnica para que
haja instrução como todos os outros processos de pessoal. E todos
nesta Casa também. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA – Senhor presidente, vou solicitar
uma outra questão. Como hoje, estamos todos cordiais desde o
início da conversa, sinceramente, vou solicitar encarecidamente
nos processos que estamos presidindo que tanto o corpo técnico
como o MP, obviamente, podem suscitar as questões preliminares
que quiserem, e é um prazer que suscitem e que isso realmente
pode... O relator olha e fala, realmente, há necessidade. Mas, uma
vez que suscitada a questão preliminar, até pelo princípio da eventualidade, é bom que se adentre ao mérito, porque se não... Aí
vossa excelência está falando se acolhido o processo já estaria em
trâmite, certamente. Mas para outro lado se isso não é suscitado a
questão... Não estou falando só em processo de pessoal, não, processos outros. O que vai acontecer? A gente vai ficar mandando
processo para área técnica, para pautar o processo de novo, se
chegar na área técnica e entender que, novamente, vai ter que
suscitar outra questão preliminar, o processo não vai a julgamento.
Entendo com tranquilidade, com o devido respeito, vou manter a
posição, que entendo que não há essa necessidade, porque com
segurança não há prejuízo. Está claramente demonstrado nos autos, não vou discutir mais. Retorno a palavra a vossa excelência. O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Solicitaria só mais um adiamento para eu fazer mais uma
verificação, peço a... O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Então, vou solicitar
vista dos autos. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Mas, vossa excelência não estará aqui.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA – Fica para depois, não tem problema, não. Então, vista
conselheiro Ranna. (FINAL)” – ORDEM DO DIA – Julgamento dos
46 processos constantes da pauta, fls. 31 a 37, parte integrante da
presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente,
conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, declarou encerrada a sessão às 16h10min, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores conselheiros-substitutos e
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senhor procurador para a próxima sessão ordinária, a ser realizada
no dia 12 de julho de 2017, às 14h. E, para constar, eu, ODILSON
SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões, lavrei a
presente ata, que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem
como pelo senhor presidente, demais conselheiros, senhora auditora e senhor procurador.
- CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 04063/2015-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Fundão
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: DIEGO PEREIRA HUGUINIM
Deliberações: Adiado
Processo: 11670/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: EDUARDO ALVES MUQUY, GUMERCINO CANDIDO
DE OLIVEIRA
Responsável: CARLOS DONA CARDOSO SOUZA [JOSIMADSONN MAGALHÃES DE OLIVEIRA], CEZAR JOSE DE OLIVEIRA,
ELBERTO GONCALVES DE SOUZA, MARCELO ALVES NASCIMENTO, PEDRO COSTA FILHO, WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP
Vista: Marco Antônio da Silva (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Afastar responsabilidade de
Pedro Costa no item 2.3. Acolher parcialmente razões de justificativa. Multa R$5.000,00 p/ Pedro e Cesar. Multa R$ 3.000,00
p/ Elberto e Carlos. Desconverter os autos para Representação.
Arquivar. Por maioria, nos termos do voto-vista do cons. Rodrigo.
Vencidos parcialmente o relator e o cons. Marco Antonio quanto ao
item 2.6.
Processo: 06507/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2015
Responsável: BRAZ DELPUPO, DALTON PERIM
Deliberações: Decisão. Arquivar.
Processo: 01550/2017-5
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 4º bimestre de 2016
Responsável: ELIZABETE BATISTA PEREIRA SILVA, IVAN
DOMINGOS SILVESTRE
Deliberações: Acórdão. Saneamento da omissão. Arquivar.
Total: 4 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 07351/2013-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: EDIVALDO TEXEIRA DA COSTA E OUTRO [ALEXANDRE ZAMPROGNO]
Responsável: FABIO MACHADO DA COSTA [FABIO MACHADO
COSTA], PEDRO COSTA FILHO, ROBERVAL FIANCO [ERIK
JANSON VIEIRA COELHO, Inacio Reis]
Vista: Marco Antônio da Silva (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Procedência parcial. Acolher
parcialmente razões de justificativa. Deixar de aplicar multa. Arquivar. Por maioria, nos termos do voto do relator. Vencido o cons.
Ranna, que acompanhou o parecer da área técnica e do MPEC com
imputação de multa de R$ 10.000,00.
Processo: 05002/2016-1
Unidade gestora: Fundo Estadual de Combate e Erradicação da
Pobreza
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: SUELI RANGEL SILVA VIDIGAL
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 05006/2016-1
Unidade gestora: Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO [ANA
CAROLINA RODRIGUES MENDES, EDER JACOBOSKI VIEGAS, JORDANA NEGRELLI COMPER, PRISCILA DE FIGUEIREDO CAVALIERI,
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VIEGAS & ALMEIDA CONSULTORIA JURIDICA EMPRESARIAL]
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Recomendação. Arquivar.
Processo: 06947/2016-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: DARLY DETTMANN
Deliberações: Acórdão. Saneamento da omissão. Arquivar.
Total: 4 processos
- CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Processo: 01160/2009-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2008
Interessado: PREFEITURA SAO JOSE CALCADO
Responsável: ALCEMAR LOPES PIMENTEL, ANTERO ANTENOR DE ABREU, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Deliberações: Acórdão. Converter em TCE. Reconhecer prescrição.
Contas irregulares de Antero Antenor. Ressarcimento solidário. Extinguir processo sem resolução do mérito quanto às irregularidades do item 2.1.2 da ITC. Deixar de aplicar multa. Arquivar.
Processo: 05532/2009-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Ecoporanga
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Cidadão - CPF não informado (IDENTIDADE PRESERVADA)
Responsável: ALAERTE GERALDO COMERCIO, BEIJAMIM
SILVA DE SOUZA, EDESIO LUIZ DE ALMEIDA, EDIVALDO
TEIXEIRA DA COSTA, ERONIAS CAMILO DOS SANTOS, FERNANDO FELIS GUEDES, FRANCISCO CEZAR DE ANDRADE
COSTA, GIOVANA DIAS MENDONCA KAISER, JORDIMAR
VIEIRA DAMACENO, JOSE ARMANDO SILVA MACHADO,
JOSE FRANCISCO COSTA, MARIA DA JUDA DE SOUZA, MARIA ODILIA BAETA, NIVALDO MATOS, SIRLENE LEITE DA
COSTA, SUELIMAGNA DIAS DE MENDONCA E SOUZA, VALDIR JOSE PEREIRA BAIA, VITOR LUCIO LIMA
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Decisão. Diligência prazo 60 dias.
Processo: 01500/2012-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Interessado: PREFEITURA IBIRACU
Responsável: AGDA LUZIA RUI PELUCHI, GUARACY CECATO, MARTINHA BORGES FURIERI DURAO, NACIENE LUZIA
MODENESI VICENTE, RAFAEL HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA DE FREITAS, RENATA MOREIRA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Acolher preliminar de ilegitimidade passiva
de Naciene Luzia Modenesi Vicente, Rafael Henrique Guimarães e
Guaracy Cecato. Acolher parcialmente razões de justificativa. Recomendações. Arquivar. Por maioria, nos termos do voto do relator, que encampou o voto-vista do cons. Rodrigo quanto ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade da senhora Naciene. Vencido
o cons. Ranna que acompanhou a área técnica e o MPEC.
Processo: 08766/2014-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA ALTO RIO NOVO
Responsável: ABILIO DE OLIVEIRA NETO [JEAN VITOR DA
SILVA ELER], BRAS PANCINI [JEAN VITOR DA SILVA ELER], DANIELA MOSCHEN RIBEIRO [JEAN VITOR DA SILVA ELER], GABRIELA DE BARROS FRANCISCO [JEAN VITOR DA SILVA ELER],
LIGIANE BRAZ PACHECO [JEAN VITOR DA SILVA ELER], MARIA
EMANUELA ALVES PEDROSO [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO,
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA, JEAN VITOR DA SILVA ELER], RONAN ALVES DA VEIGA, ROSIANE ALVES FAGUNDES [JEAN VITOR DA SILVA ELER], TATIANE ELER DA SILVA [JEAN VITOR DA
SILVA ELER], WEMERSON ROCHA DE OLIVEIRA [JEAN VITOR
DA SILVA ELER], WEVERTON EMILIO MONTEIRO [JEAN VITOR
DA SILVA ELER]
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 2ª Sessão)
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Deliberações: Adiado
Processo: 06443/2016-3
Unidade gestora: Fundo Especial Para Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Públicos e Estaduais
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: CLAUDIO DANIEL PASSOS ROSA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Recomendação. Arquivar.
Processo: 07415/2016-3
Unidade gestora: Companhia de Transportes Urbanos da Grande
Vitória
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Interessado: Gestor da UG (Companhia de Transportes Urbanos
da Grande Vitória, ALEX MARIANO)
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 07483/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Brejetuba
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
Responsável: ITAMIR DE SOUSA CHARPINEL
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Reabrir instrução processual. Citação. Nos
termos do coto do relator, que encampou voto-vista do Conselheiro Rodrigo. Vencido, parcialmente, o conselheiro Ranna quanto à
fundamentação, por entender ser possível a aplicação de sanção
com base na Lei 10.028.
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Classificação: Edital de Concurso
Interessado: MUNICIPIO DE CARIACICA
Deliberações: Decisão. Devolver à origem. Arquivar.
Processo: 03176/2015-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SILVANA DE ANDRADE FONSECA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04210/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANETE SOEIRO DE ANDRADE
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Processo: 05012/2015-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA HELENISE BUFFON
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00843/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUCINETE DE ALMEIDA ALVES REGO , LUCINETE TENORIO DE ALMEIDA
Deliberações: Adiado

Processo: 10054/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Apiacá
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: HUMBERTO ALVES DE SOUZA
Deliberações: Decisão. Arquivamento.

Processo: 01069/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Fundão
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: OTACILIO FERNANDES DO COUTO
Deliberações: Decisão. Registro. Determinação.

Processo: 10174/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pancas
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: AGMAIR ARAUJO NASCIMENTO
Deliberações: Decisão. Arquivamento.

Processo: 01179/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LAURITA MARTINS PARDINHO
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 01522/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Deliberações: Decisão. Arquivamento.

Processo: 01182/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CARLA D ANGELO MOULIN
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 02781/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: OTAVIO ABREU XAVIER
Deliberações: Decisão. Alerta. Arquivar.
Processo: 03799/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Apiacá
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: FABRICIO GOMES THEBALDI
Deliberações: Decisão. Alerta. Arquivar.
Processo: 03815/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: LUIZ CARLOS PIASSI
Deliberações: Decisão. Alerta. Arquivar.
Processo: 03898/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: JOSAFA STORCH
Deliberações: Decisão. Alerta. Arquivar.
Processo: 00037/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica
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Processo: 01308/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VANIA LUCIA RAMOS LOUREIRO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01335/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIZA LUCIA TESSINARI GABRIELI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01364/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELIENE AZEVEDO FRAGA, ELIENE AZEVEDO FRAGA
MIRANDA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01434/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: HOSANA MARIA NILO FIALHO
Deliberações: Decisão. Registro.
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Processo: 01437/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ALFREDO ANTONIO DIAS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01442/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: TADEU CLEMENTINO DE CASTRO BARCELLOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 28 processos
- AUDITORA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 06220/2011-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANA CRISTINA TEIXEIRA MADEIRA
Deliberações: Decisão. Registro. Tornar parcialmente insubsistente
a decisão anterior.
Processo: 02337/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Mimoso do Sul
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOAO VITOR REZENDE POLEGARIO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05607/2015-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SHEILA ROHR DE SOUZA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09057/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: SEBASTIAO PAES DA PENHA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09058/2015-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: SERGIO PAZ DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00842/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01033/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANA CLAUDIA DOS ANJOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01039/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: VANIA HEMERLY SANTOS LORENCINI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01058/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ALDA CELIA DE SOUZA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01292/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MAURIZETE RITA DE LAZARI
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Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 10 processos
Total geral: 46 processos
SESSÃO: 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA 12/7/2017
Aos 12 dias do mês de julho do ano de 2017, às 14h, na Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor
conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, no exercício da presidência da 1ª Câmara, invocando a proteção de Deus,
declarou aberta a 23ª sessão ordinária do colegiado do exercício
de 2017. Integrando a Câmara, estiveram presentes a excelentíssima senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, ocupando a relatoria do conselheiro VALCI JOSÉ FERREIRA DE
SOUZA, afastado judicialmente, e o senhor conselheiro-substituto
MARCO ANTONIO DA SILVA, convocado para compor o quórum, nos
termos do artigo 28, §1º, da Lei Complementar 621/2013. Presentes, ainda, o Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do
senhor LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, procurador especial
de contas em substituição ao procurador-geral; e ODILSON SOUZA
BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões. Dando início aos
trabalhos, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN, no exercício da presidência, submeteu ao Colegiado,
para discussão e votação, nos termos dos artigos 72, inciso II e
parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento Interno desta Corte,
a ata da 22ª Sessão Ordinária do corrente exercício, antecipadamente encaminhada pelo secretário-adjunto das sessões, por meio
eletrônico, aos senhores conselheiros, conselheiros substitutos e
procurador; sendo aprovada à unanimidade. – COMUNICAÇÕES DA
PRESIDÊNCIA – O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, no exercício da presidência, justificou a ausência
do conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO por motivo de férias. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 56 processos
constantes da pauta, fls. 3 a 10, parte integrante da presente ata.
Nada mais havendo a tratar, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN, no exercício da presidência, declarou
encerrada a sessão às 14h15min, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores conselheiros-substitutos e
senhor procurador para a próxima sessão ordinária, a ser realizada
no dia 19 de julho de 2017, às 14h. E, para constar, eu, ODILSON
SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões, lavrei a
presente ata, que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem
como pelo senhor presidente, demais conselheiros, senhora auditora e senhor procurador.
-CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 04063/2015-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Fundão
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: DIEGO PEREIRA HUGUINIM
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 04067/2015-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
Apensos: 01790/2014-1, 01791/2014-5
Interessado: PREFEITURA BAIXO GUANDU
Responsável: JOSE DE BARROS NETO
Deliberações: Adiado
Processo: 05580/2015-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: GENALDO RESENDE RIBEIRO
Deliberações: Adiado
Processo: 03795/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 01262/2015-3, 03067/2015-4
Responsável: FLAVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE
Deliberações: Adiado
Processo: 04245/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 00849/2015-2, 00850/2015-5
Responsável: MARIO SERGIO LUBIANA
Deliberações: Adiado
Total: 5 processos
-CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 03741/2016-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 03789/2015-1, 03796/2015-1
Responsável: FRANCISCO SAULO BELISARIO
Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação com ressalva. Determinação. Recomendação. Arquivar.
Processo: 03817/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: GEDIELSON DA SILVA MARTINS
Responsável: LEOMAR LAURETT, RENATA DE PAULA PRADO
ALMEIDA [RENATA DE PAULA PRADO ALMEIDA], ROMERO LUIZ
ENDRINGER
Deliberações: Acórdão. Arquivar.
Processo: 04306/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 01046/2015-9, 01047/2015-3
Responsável: CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
Deliberações: Parecer Prévio. Rejeição. Recomendação. Arquivar.
Processo: 01578/2017-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
Deliberações: Decisão. Arquivar.
Total: 4 processos
- CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 08766/2014-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA ALTO RIO NOVO
Responsável: ABILIO DE OLIVEIRA NETO [JEAN VITOR DA
SILVA ELER], BRAS PANCINI [JEAN VITOR DA SILVA ELER], DANIELA MOSCHEN RIBEIRO [JEAN VITOR DA SILVA ELER], GABRIELA DE BARROS FRANCISCO [JEAN VITOR DA SILVA ELER],
LIGIANE BRAZ PACHECO [JEAN VITOR DA SILVA ELER], MARIA
EMANUELA ALVES PEDROSO [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO,
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA, JEAN VITOR DA SILVA ELER], RONAN ALVES DA VEIGA, ROSIANE ALVES FAGUNDES [JEAN VITOR DA SILVA ELER], TATIANE ELER DA SILVA [JEAN VITOR DA
SILVA ELER], WEMERSON ROCHA DE OLIVEIRA [JEAN VITOR
DA SILVA ELER], WEVERTON EMILIO MONTEIRO [JEAN VITOR
DA SILVA ELER]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Rejeitar preliminar. Acolher parcialmente
razões de justificativa. Deixar de aplicar multa. Recomendação.
Arquivar. Por maioria, nos termos do voto do então relator, cons.
Marco Antonio da Silva. Parcialmente vencido o cons. Sebastião
Carlos Ranna que acompanhou a área técnica e o MPEC, computando-se seu voto nos termos do art. 86, §2º, do Reg. Interno.
Processo: 05473/2015-4
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Conceição do Castelo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: FUNDO M A SOCIAL CONCEICAO CASTELO
Responsável: JEFFERSON VENTURIM AYRES
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação. Determinação. Arquivar.
Processo: 06216/2016-1
Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí
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Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 1º bimestre de 2016
Responsável: CELMA APARECIDA GONCALVES MOREIRA
GOMES
Deliberações: Decisão. Arquivar.
Processo: 07031/2008-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: HULDA COUTINHO NOGUEIRA, ROGERIO NOGUEIRA
COUTINHO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02484/2011-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LENICE ANHOLETI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09797/2013-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Classificação: Edital de Concurso
Interessado: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
Deliberações: Decisão. Devolver à origem.
Processo: 01295/2014-1
Unidade gestora: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Terceiro interessado: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Deliberações: Adiado
Processo: 05599/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: THAIS AFONSO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05608/2015-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: HILBER ROBERTO BODART DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05724/2015-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOSE GOMES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08974/2015-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MARLUCIA BERNARDO DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09076/2015-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: VALDINEI MARVILA DE ALMEIDA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09083/2015-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ANDRE LUIZ LIMA LONGUE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09467/2015-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: DION CARLOS DA FONSECA SOUSA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09498/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ANDREA DE PAULA ALVES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00524/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LEONOR SANT ANNA FERREIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00555/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ZENOBIO ALVES MENEZES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00709/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: LUIZ ANTONIO DE SOUZA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00725/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: SERGIO DE OLIVEIRA SIMOES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00789/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA GRACA SOARES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00831/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00909/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: RITA DE CASSIA LYRIO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00947/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELIANE DO CARMO ROMANIA DE VASCONCELOS ,
ELIANE DO CARMO ROMANIA VASCONCELOS
Deliberações: Adiado
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Processo: 01013/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELIANE GAIGHER LOUREIRO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01016/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CLEMENTINA MARGARETE MONTOZO DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01103/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOAO CEZAR SANDOVAL FILHO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01238/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GLAUCENI COSTA DE SOUZA LIMA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02619/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MARINILDA ABREU MOREIRA DA SILVA
Deliberações: Adiado
Total: 31 processos
- AUDITOR MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 04210/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANETE SOEIRO DE ANDRADE
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Processo: 00843/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUCINETE DE ALMEIDA ALVES REGO , LUCINETE TENORIO DE ALMEIDA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01110/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA PENHA OST BARBOSA
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 00993/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUCIMARA POLETTI AGOSTINI
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 01192/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA TEREZA DO NASCIMENTO DE PRA , MARIA
TEREZA NASCIMENTO DE PRA
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 01005/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA PENHA SOUSA DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 01229/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VANILCE FURTADO NUNES DE LIMA
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 01007/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANGELA GERLIN FALQUETO
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 01239/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: FRANCISCO JUNQUEIRA JUNIOR
Deliberações: Decisão. Registro.
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Processo: 01314/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA INACIA DE ALMEIDA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01327/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARYJANES SOARES DANTAS, MARYJANES SOARES
DANTAS BARBOSA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01338/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ADILHA MARIA PEREIRA GRILHO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01450/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LEOMIR WLADEMIRO BOLIS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01459/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELOISA SANT ANA BARCELOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01480/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANTONIO BEZERRA NETO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01483/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: IZABEL CRISTINA NARDACCI DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01485/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Iconha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: MARIA ALEIDA CARDOSO SABINO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01525/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LAURA DA SILVA ROCHA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01527/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Iconha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOSE ROBERTO PAGANOTI
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 16 processos
Total geral: 56 processos
SESSÃO: 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA 19/7/2017
Aos 19 dias do mês de julho do ano de 2017, às 14h, na Sala das
Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, no
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exercício da presidência da 1ª Câmara, invocando a proteção de
Deus, declarou aberta a 24ª sessão ordinária do colegiado do exercício de 2017. Integrando a Câmara, estiveram presentes a excelentíssima senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD
FREITAS, ocupando a relatoria do conselheiro VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, afastado judicialmente, e o senhor conselheiro-substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, convocado para compor o
quórum, nos termos do artigo 28, §1º, da Lei Complementar
621/2013. Presentes, ainda, o Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do senhor HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA,
procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral;
e ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões. Dando início aos trabalhos, o senhor conselheiro RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, no exercício da presidência,
submeteu ao Colegiado, para discussão e votação, nos termos dos
artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento
Interno desta Corte, a ata da 23 Sessão Ordinária do corrente exercício, antecipadamente encaminhada pelo secretário-adjunto das
sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros, conselheiros substitutos e procurador; sendo aprovada à unanimidade. – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA – O senhor conselheiro RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, no exercício da presidência, justificou a ausência do conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO por motivo de férias. – OCORRÊNCAS – 1) Após o relator,
conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, votar no
processo TC-3492/2014, que trata de Tomada de Contas Especial
realizada na Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, o senhor procurador especial de contas HERON CARLOS GOMES DE
OLIVEIRA questionou acerca do reconhecimento parcial da prescrição, uma vez que a interrupção da prescrição se deu no momento
da autuação do feito, em 22 de maio de 2014, em consonância com
o artigo 71 da Lei Complementar 621/2012, não havendo que se
falar em consumação da prescrição da pretensão punitiva, momento em que o relator adiou o julgamento para análise. 2) O senhor
conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, no exercício da presidência, solicitou ao secretário-adjunto das sessões que
apregoasse o interessado e/ou seu representante legal nos autos
do processo TC-3746/2016, que trata de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Ibatiba, relativa ao exercício de 2015,
de sua relatoria, a fim de verificar a presença em Colegiado para o
exercício da sustentação oral requerida, nos termos do artigo 327,
§§ 2º e 6º, do Regimento Interno deste Tribunal, o que foi procedido. Apregoado o responsável e não havendo manifestação, o relatou adiou o julgamento do feito. 3) Após relatar os processos constantes de sua pauta, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN registrou a presença do senhor Dalton Perim,
ex-presidente da Amunes. 4) Quando da análise do processo TC4210/2015, que trata de Atos sujeitos a registro de aposentadoria
pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares, em relação à senhora Anete Soeiro de Andrade, o
relator, conselheiro convocado MARCO ANTONIO DA SILVA, foi informado que a devolução do processo com pedido de vista seria
prorrogada tendo em vista o conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, que solicitara vistas, estar de férias, retornando na
próxima sessão. Em seguida, o relator questionou se este será o
procedimento adotado em todos os processos, tudo conforme notas
taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – O primeiro processo, o
4210/2015, de Linhares, esse processo teve vista de vossa excelência e do conselheiro Ranna. Está em segunda sessão, apenas um
esclarecimento, até para procedermos em próximas sessões, em
casos análogos, Vossa excelência colocou como prorrogado. Se outros conselheiros estiverem ausentes e não estiverem no momento
da devolução do processo em segunda sessão, vamos adotar o procedimento de prorrogar até o retorno. Seria isso? Só para firmarmos o entendimento. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – Fica suspenso então. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – É para
saber como vamos proceder porque como o conselheiro... Obviamente, não tem nada a ver com o conselheiro Ranna no sentido de
que seria uma questão geral. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Embora já tenha dado o...
Ele deu o voto? O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – Acredito que não, estou perguntando exatamente por isso, porque pode ser que nós também em algum momento estejamos fora de sessão ou por alguma eventualidade não
estejamos no momento da devolução que é na segunda sessão e aí
já ficaria convencionado que projeta-se para o momento... O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
– E há possibilidade de decidir agora? (INAUDÍVEL). Mas tem uma
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posição dele? É só para lembrar, são tantos processos. Ele não votou no processo. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA – Tangenciamos já esse assunto em sessões
anteriores. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN - O que acho que fiz referência, pelo menos foi
o que pretendi fazer, que uma vez dado o voto... Por exemplo: dei
um voto agora e o voto não foi à decisão, ficou no plenário. Semana
que vem tiro férias, considerem o meu voto e votem para a coisa
andar. Vai me esperar de férias e o processo fica aqui... Considerem o meu voto. Essa foi a opinião também do conselheiro Ranna
em reunião administrativa para que pudesse dar mais celeridade ao
caso. Foi essa a referência que fiz, apenas a isso. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – Explico
conselheiro. Essa questão, na verdade, é importante... Posso pedir
vistas no quórum para efeito de complementar quórum, para fechamento de quórum, e quando do retorno, obrigatoriamente, deveria
na segunda sessão... Não estou nem preocupado com questão do
conselheiro Ranna, porque, obviamente, vai estar na próxima sessão e vai votar. Não vamos botar o processo hoje sem a presença
dele. Nós tivermos na substituição, se a gente pedir vistas, no momento da devolução de vista na segunda sessão, ou você apresenta o voto... Se não apresentar o voto e se, porventura, tiver um
passamento de um familiar, que Deus me livre, não é o que queremos, mas se o cara estiver doente e só retornar depois da segunda
sessão, vamos considerar? Essa é a questão que estou trazendo.
Entendeu excelência? O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – Fica suspenso porque ele está de
férias. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO
DA SILVA – O impedimento, digamos assim, de que a pessoa esteja presente. Ao passo de que se ele estiver presente, um consenso que quero firmar, e não devolver com voto aí, realmente, não vai
poder... O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – É diferente do que fiz referência. Complemente
diferente. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – Só para efeito de consenso, digamos assim, nem
vejo a necessidade de levar isso ao colegiado maior através de
questão de ordem. Já foi feito dessa maneira. A Segex está esclarecendo. Senhor presidente, vou fazer a relatoria, então, feito o
registro sobre essa questão. (FINAL)” – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 118 processos constantes da pauta, fls. 6 a 24, parte
integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor
conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, no exercício da presidência, declarou encerrada a sessão às 14h33min,
convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores conselheiros-substitutos e senhor procurador para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 26 de julho de 2017, às
14h. E, para constar, eu, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões, lavrei a presente ata, que, depois de
aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente,
demais conselheiros, senhora auditora e senhor procurador.
- CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 02324/2013-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classificação: Tomada de Contas Especial
Apensos: 06602/2015-1
Interessado: PREFEITURA GUACUI
Responsável: MATEUS DE PAULA MARINHO [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA], MATEUS
ROBERTE CARIAS, PAULO CESAR FERNANDES [HOMERO JUNGER MAFRA, Vanessa Moreira Vargas], ROSA HELENA ROBERTE
CARDOSO CARIAS, ROSILENE TRINDADE RODRIGUES CARIAS, URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA, VAGNER
RODRIGUES PEREIRA [HOMERO JUNGER MAFRA, Vanessa Moreira Vargas], WANDERLI JOSE DE ALMEIDA [HOMERO JUNGER
MAFRA, Sebastião Rivelino de Souza Amaral]
Deliberações: Adiado
Processo: 04063/2015-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Fundão
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: DIEGO PEREIRA HUGUINIM
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 04067/2015-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
Apensos: 01790/2014-1, 01791/2014-5
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Interessado: PREFEITURA BAIXO GUANDU
Responsável: JOSE DE BARROS NETO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 05580/2015-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: GENALDO RESENDE RIBEIRO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03795/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 01262/2015-3, 03067/2015-4
Responsável: FLAVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03830/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 01155/2015-1
Responsável: DALTON PERIM
Deliberações: Adiado
Processo: 04245/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 00849/2015-2, 00850/2015-5
Responsável: MARIO SERGIO LUBIANA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 06857/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: MARIO SERGIO LUBIANA
Deliberações: Adiado
Processo: 01551/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 4º bimestre de 2016
Responsável: ANTONIO CARLOS MACHADO, ARNOBIO PINHEIRO SILVA
Deliberações: Adiado
Processo: 02373/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA
Responsável: BRAZ DELPUPO
Deliberações: Adiado
Total: 10 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 03492/2014-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: EVALDO SILVA DE OLIVEIRA, LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA, ROBERTO RIBEIRO MARTINS,
ROSILENE ESMERALDA MELGACO, THIAGO JOSE DA SILVA,
VISUAL FINE PUBLICIDADES E SERVICOS LTDA - ME [FREDERICO SAMPAIO SANTANA], WALDELES CAVALCANTE
Deliberações: Adiado
Processo: 03746/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 03130/2015-4, 05924/2015-4
Responsável: JOSE ALCURE DE OLIVEIRA
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
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Processo: 01479/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: DARLY DETTMANN
Deliberações: Decisão. Arquivar.
Processo: 03793/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: ANGELO ANTONIO CORTELETTI
Deliberações: Decisão. Alerta. Recomendar. Dar ciência.
Processo: 03820/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: CHRISTIANO SPADETTO
Deliberações: Decisão. Alerta. Recomendar. Dar ciência.
Processo: 03825/2017-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO
Deliberações: Decisão. Alerta. Recomendar. Arquivar.
Processo: 03830/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: LUCIANO MIRANDA SALGADO
Deliberações: Decisão. Alerta. Recomendar. Arquivar.
Processo: 03877/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: DARLY DETTMANN
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinações.
Processo: 03887/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iúna
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: WELITON VIRGILIO PEREIRA
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinações.
Total: 9 processos
- CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Processo: 04213/2015-5
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaré
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: SERGIO PINTO CORREA
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação. Determinação. Arquivar.
Processo: 09800/2016-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Admissão de Servidores Efetivos
Servidor TCEES: GUSTAVO FRANCO CORREA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00202/2017-6
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Admissão de Servidores Efetivos
Servidor TCEES: ANA EMILIA BRASILIANO THOMAZ
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00603/2000-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA TEREZINHA FIRME GOMES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 07508/2008-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Apensos: 03630/2012-3
Interessado: SILVIO SILVA LIMA
Deliberações: Adiado
Processo: 04211/2011-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Muqui
Classificação: Edital de Concurso
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
Deliberações: Decisão. Devolver à origem.
Processo: 01513/2012-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: WALDEMIRO KUNSCH
Deliberações: Adiado
Processo: 01898/2013-1
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
Classificação: Edital de Concurso
Interessado: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Deliberações: Decisão. Devolver à origem.
Processo: 01295/2014-1
Unidade gestora: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
Classificação: Edital de Concurso
Terceiro interessado: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Devolver à origem
Processo: 05597/2015-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ALVARO ROBERTO PEREIRA DA COSTA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 12235/2015-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Edital de Concurso
Apensos: 00057/2016-3, 00058/2016-8, 00059/2016-2,
00060/2016-5, 00061/2016-1, 00062/2016-4, 00063/2016-9,
00064/2016-3, 00065/2016-8, 00066/2016-2, 00067/2016-7,
00068/2016-1, 00069/2016-6, 00070/2016-9, 00071/2016-3,
00072/2016-8, 00073/2016-2, 00074/2016-7, 00075/2016-1,
00078/2016-5, 00079/2016-1, 00080/2016-2, 00081/2016-7,
00082/2016-1, 00083/2016-6, 00084/2016-1, 00085/2016-5,
00086/2016-1, 00087/2016-4, 00088/2016-9, 00089/2016-3,
00272/2017-1, 00273/2017-6, 00274/2017-1, 00275/2017-5,
00276/2017-1, 00277/2017-4, 00278/2017-9, 00279/2017-3,
00280/2017-6, 00281/2017-1, 00282/2017-5, 00283/2017-1,
00284/2017-4, 00285/2017-9, 00286/2017-3, 00300/2017-1,
00305/2017-2, 00308/2017-6, 00311/2017-8, 00316/2017-1,
00318/2017-1, 00325/2017-1, 00328/2017-3, 00330/2017-1,
00334/2017-9, 00340/2017-4, 00347/2017-6, 00351/2017-2,
00359/2017-9, 00360/2017-1, 00406/2017-1, 00407/2017-4,
00408/2017-9, 00409/2017-3, 00410/2017-6, 00411/2017-1,
00412/2017-5, 00415/2017-9, 00416/2017-3, 00417/2017-8,
00418/2017-2, 00419/2017-7, 00420/2017-1, 00422/2017-9,
00424/2017-8, 00425/2017-2, 00426/2017-7, 00427/2017-1,
00429/2017-1, 00430/2017-3, 00431/2017-8, 00432/2017-2,
00433/2017-7, 00434/2017-1, 00435/2017-6, 00436/2017-1,
00437/2017-5, 00438/2017-1, 00439/2017-4, 00441/2017-1,
00442/2017-6, 00443/2017-1, 00444/2017-5, 00445/2017-1,
00446/2017-4, 00447/2017-9, 00448/2017-3, 00449/2017-8,
00450/2017-1, 00451/2017-5, 00452/2017-1, 00453/2017-4,
00454/2017-9, 00455/2017-3, 00456/2017-8, 00485/2017-4,
00486/2017-9, 00487/2017-3, 00488/2017-8, 00490/2017-5,
00491/2017-1, 00492/2017-4, 00493/2017-9, 00494/2017-3,
00495/2017-8, 00496/2017-2, 00497/2017-7, 00498/2017-1,
00499/2017-6, 00500/2017-5, 00501/2017-1, 00502/2017-4,
00503/2017-9, 00504/2017-3, 00505/2017-8, 00547/2017-1,
00548/2017-6, 00549/2017-1, 00550/2017-3, 00551/2017-8,
00552/2017-2, 00553/2017-7, 00554/2017-1, 00555/2017-6,
00556/2017-1, 00557/2017-5, 00558/2017-1, 00559/2017-4,
00560/2017-7, 00561/2017-1, 00562/2017-6, 00563/2017-1,
00564/2017-5, 00565/2017-1, 00566/2017-4, 00567/2017-9,
00568/2017-3, 00569/2017-8, 00570/2017-1, 00571/2017-5,
00572/2017-1, 00574/2017-9, 00575/2017-3, 00576/2017-8,
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00577/2017-2,
00581/2017-9,
00585/2017-7,
00589/2017-5,
00593/2017-1,
00608/2017-4,
00622/2016-6,
00625/2016-1,
00627/2017-7,
00630/2017-9,
00632/2017-8,
00634/2017-7,
00636/2017-6,
00638/2017-5,
00641/2016-9,
00645/2016-7,
00649/2016-5,
00653/2016-1,
00658/2016-4,
00660/2017-1,
00662/2017-9,
00665/2016-4,
00667/2016-3,
00669/2016-2,
00671/2016-1,
00673/2016-9,
00675/2016-8,
00677/2016-7,
00679/2017-4,
00682/2016-8,
00684/2016-7,
00686/2016-6,
00688/2016-5,
00690/2016-2,
00692/2016-1,
00694/2016-1,
00696/2016-1,
00706/2017-8,
00721/2017-2,
00726/2017-5,
00730/2017-1,
00734/2017-1,
00738/2017-8,
00742/2017-4,
00745/2016-1,
00747/2016-9,
00749/2017-6,
00751/2017-3,
00754/2016-9,
00756/2017-6,
00758/2017-5,
00760/2017-2,
00763/2017-6,
00765/2017-5,
00767/2017-4,
00769/2017-3,
00771/2017-1,
00773/2017-1,
00775/2017-9,
00778/2017-2,
00782/2017-9,
00787/2017-1,
00793/2017-7,
00797/2017-5,
00801/2017-8,
00805/2017-6,
00810/2017-7,
00814/2017-5,
00818/2017-3,
00823/2017-4,
00827/2017-2,
00831/2017-9,
01722/2016-1,
01726/2016-9,
01730/2016-5,
01734/2016-3,
01739/2016-6,
01743/2016-2,
01747/2016-1,
01751/2016-7,

00578/2017-7,
00582/2017-3,
00586/2017-1,
00590/2017-8,
00594/2017-6,
00611/2017-6,
00623/2016-1,
00625/2017-8,
00629/2016-8,
00631/2016-5,
00633/2016-4,
00635/2016-3,
00637/2016-2,
00639/2016-1,
00642/2016-3,
00646/2016-1,
00650/2016-8,
00654/2016-6,
00659/2016-9,
00661/2016-6,
00663/2017-3,
00665/2017-2,
00667/2017-1,
00669/2017-1,
00671/2017-8,
00673/2017-7,
00675/2017-6,
00677/2017-5,
00680/2016-9,
00682/2017-6,
00684/2017-5,
00686/2017-4,
00688/2017-3,
00690/2017-1,
00692/2017-1,
00694/2017-9,
00698/2016-9,
00707/2017-2,
00723/2017-1,
00727/2017-1,
00731/2017-6,
00736/2017-9,
00739/2017-2,
00743/2017-9,
00745/2017-8,
00747/2017-7,
00750/2016-1,
00752/2016-1,
00755/2016-3,
00757/2016-2,
00759/2016-1,
00761/2016-9,
00764/2016-2,
00766/2016-1,
00768/2016-1,
00770/2016-8,
00772/2016-7,
00774/2016-6,
00776/2016-5,
00779/2017-7,
00784/2017-8,
00788/2017-6,
00794/2017-1,
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00751/2016-5,
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00763/2016-8,
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00769/2016-5,
00771/2016-2,
00773/2016-1,
00775/2016-1,
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00786/2017-7,
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00800/2017-3,
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01721/2016-6,
01725/2016-4,
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01754/2016-1,
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01755/2016-5,
01777/2016-1,
01781/2016-8,
01785/2016-6,
01789/2016-4,
01793/2016-1,
01811/2016-5,
01815/2016-3,
01819/2016-1,
01823/2016-8,
01857/2016-7,
01861/2016-3,
01865/2016-1,
01869/2016-1,
01873/2016-6,
01877/2016-4,
01881/2016-1,
01886/2016-3,
01890/2016-1,
01895/2016-2,
01899/2016-1,
01903/2016-3,
01907/2016-1,
01911/2016-8,
01915/2016-6,
01919/2016-4,
01923/2016-1,
01927/2016-9,
01932/2016-1,
01936/2016-8,
01944/2016-2,
03561/2016-9,
03570/2016-8,
03575/2016-1,
03584/2016-1,
03588/2016-8,
03594/2016-3,
03607/2016-7,
03615/2016-1,
03658/2016-1,
03664/2016-5,
03670/2016-1,
03674/2016-9,
03680/2016-4,
03759/2016-7,
03765/2016-2,
03771/2016-8,
03777/2016-5,
03977/2016-1,
03981/2016-7,
03985/2016-5,
03989/2016-3,
03993/2016-1,
03997/2016-8,
04013/2016-8,
04017/2016-6,
04021/2016-2,
04028/2016-4,
04041/2016-1,
04051/2016-3,
04055/2016-1,
04111/2016-1,
04116/2016-4,
04123/2016-4,
04132/2016-3,
04137/2016-6,
04141/2016-2,
04196/2016-3,
04200/2016-6,
04204/2016-4,
04208/2016-2,
04212/2016-9,
04216/2016-7,
04220/2016-3,
04224/2016-1,
04228/2016-1,
04232/2016-6,
04236/2016-4,
07088/2016-1,
07101/2016-3,

01756/2016-1,
01778/2016-6,
01782/2016-2,
01786/2016-1,
01790/2016-7,
01794/2016-5,
01812/2016-1,
01816/2016-8,
01820/2016-4,
01824/2016-2,
01858/2016-1,
01862/2016-8,
01866/2016-6,
01870/2016-2,
01874/2016-1,
01878/2016-9,
01883/2016-1,
01887/2016-8,
01891/2016-4,
01896/2016-7,
01900/2016-1,
01904/2016-8,
01908/2016-6,
01912/2016-2,
01916/2016-1,
01920/2016-7,
01924/2016-5,
01928/2016-3,
01933/2016-4,
01937/2016-2,
03554/2016-9,
03565/2016-7,
03571/2016-2,
03577/2016-1,
03585/2016-4,
03589/2016-2,
03597/2016-7,
03609/2016-6,
03617/2016-1,
03660/2016-7,
03666/2016-4,
03671/2016-5,
03677/2016-2,
03681/2016-9,
03760/2016-1,
03766/2016-7,
03773/2016-7,
03779/2016-4,
03978/2016-5,
03982/2016-1,
03986/2016-1,
03990/2016-6,
03994/2016-4,
04010/2016-4,
04014/2016-2,
04018/2016-1,
04022/2016-7,
04032/2016-1,
04042/2016-4,
04052/2016-8,
04056/2016-6,
04112/2016-6,
04118/2016-3,
04126/2016-8,
04133/2016-8,
04138/2016-1,
04142/2016-7,
04197/2016-8,
04201/2016-1,
04205/2016-9,
04209/2016-7,
04213/2016-3,
04217/2016-1,
04221/2016-8,
04225/2016-6,
04229/2016-4,
04233/2016-1,
04237/2016-9,
07090/2016-9,
07102/2016-8,

01775/2016-2,
01779/2016-1,
01783/2016-7,
01787/2016-5,
01791/2016-1,
01795/2016-1,
01813/2016-4,
01817/2016-2,
01821/2016-9,
01825/2016-7,
01859/2016-6,
01863/2016-2,
01867/2016-1,
01871/2016-7,
01875/2016-5,
01879/2016-3,
01884/2016-4,
01888/2016-2,
01892/2016-9,
01897/2016-1,
01901/2016-4,
01905/2016-2,
01909/2016-1,
01913/2016-7,
01917/2016-5,
01921/2016-1,
01925/2016-1,
01929/2016-8,
01934/2016-9,
01938/2016-7,
03556/2016-8,
03566/2016-1,
03573/2016-1,
03579/2016-9,
03586/2016-9,
03590/2016-5,
03602/2016-4,
03612/2016-8,
03623/2016-6,
03662/2016-6,
03668/2016-3,
03672/2016-1,
03678/2016-7,
03751/2016-1,
03762/2016-9,
03768/2016-6,
03774/2016-1,
03975/2016-1,
03979/2016-1,
03983/2016-6,
03987/2016-4,
03991/2016-1,
03995/2016-9,
04011/2016-9,
04015/2016-7,
04019/2016-5,
04024/2016-6,
04036/2016-9,
04044/2016-3,
04053/2016-2,
04057/2016-1,
04113/2016-1,
04119/2016-8,
04128/2016-7,
04134/2016-2,
04139/2016-5,
04143/2016-1,
04198/2016-2,
04202/2016-5,
04206/2016-3,
04210/2016-1,
04214/2016-8,
04218/2016-6,
04222/2016-2,
04226/2016-1,
04230/2016-7,
04234/2016-5,
04239/2016-8,
07092/2016-8,
07104/2016-7,

01776/2016-7,
01780/2016-3,
01784/2016-1,
01788/2016-1,
01792/2016-6,
01796/2016-4,
01814/2016-9,
01818/2016-7,
01822/2016-3,
01856/2016-2,
01860/2016-9,
01864/2016-7,
01868/2016-5,
01872/2016-1,
01876/2016-1,
01880/2016-6,
01885/2016-9,
01889/2016-7,
01893/2016-3,
01898/2016-6,
01902/2016-9,
01906/2016-7,
01910/2016-3,
01914/2016-1,
01918/2016-1,
01922/2016-6,
01926/2016-4,
01931/2016-5,
01935/2016-3,
01939/2016-1,
03559/2016-1,
03568/2016-1,
03574/2016-6,
03583/2016-5,
03587/2016-3,
03591/2016-1,
03604/2016-3,
03614/2016-7,
03627/2016-4,
03663/2016-1,
03669/2016-8,
03673/2016-4,
03679/2016-1,
03753/2016-1,
03764/2016-8,
03770/2016-3,
03775/2016-6,
03976/2016-6,
03980/2016-2,
03984/2016-1,
03988/2016-9,
03992/2016-5,
03996/2016-3,
04012/2016-3,
04016/2016-1,
04020/2016-8,
04026/2016-5,
04039/2016-2,
04045/2016-8,
04054/2016-7,
04058/2016-5,
04114/2016-5,
04122/2016-1,
04131/2016-9,
04136/2016-1,
04140/2016-8,
04144/2016-6,
04199/2016-7,
04203/2016-1,
04207/2016-8,
04211/2016-4,
04215/2016-2,
04219/2016-1,
04223/2016-7,
04227/2016-5,
04231/2016-1,
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04240/2016-1,
07097/2016-1,
07105/2016-1,
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07106/2016-6,
07110/2016-2,
07115/2016-5,
07121/2016-1,
07153/2016-1,
09309/2016-9,
09314/2016-1,
09318/2016-8,
09322/2016-4,
09327/2016-7,
09331/2016-3,
09336/2016-6,
09342/2016-1,
09346/2016-1,
09350/2016-6,
09354/2016-4,
09358/2016-2,
09362/2016-9,
09366/2016-7,
09370/2016-3,
09374/2016-1,
09378/2016-1,
09384/2016-5,
09388/2016-3,
09392/2016-1,
09396/2016-8,
09400/2016-1,
09404/2016-9,
09430/2016-1,
09435/2016-4,
09439/2016-2,
09444/2016-3,
09448/2016-1,
09453/2016-2,
09457/2016-1,
09461/2016-7,
09465/2016-5,
09469/2016-3,
09474/2016-4,
09478/2016-2,
09482/2016-9,
09486/2016-7,
09490/2016-3,
09494/2016-1,
09498/2016-1,
09502/2016-2,
09506/2016-1,
09511/2016-1,
09515/2016-1,
09519/2016-8,
10404/2016-3,
10409/2016-6,
10413/2016-2,
10418/2016-5,
10422/2016-1,
10438/2016-2,
10442/2016-9,
10447/2016-1,
10451/2016-8,
10459/2016-4,
10464/2016-5,
10468/2016-3,
12989/2015-4,
12993/2015-1,
12998/2015-3,
13147/2015-1,
13151/2015-7,
13155/2015-5,
13159/2015-3,
13163/2015-1,
13167/2015-8,
13172/2015-9,
13432/2015-2,
13436/2015-1,
13440/2015-7,
13444/2015-5,
13448/2015-3,
13452/2015-1,
13456/2015-8,
13464/2015-2,

07107/2016-1,
07111/2016-7,
07118/2016-9,
07126/2016-3,
07154/2016-5,
09310/2016-1,
09315/2016-4,
09319/2016-2,
09323/2016-9,
09328/2016-1,
09332/2016-8,
09337/2016-1,
09343/2016-6,
09347/2016-4,
09351/2016-1,
09355/2016-9,
09359/2016-7,
09363/2016-3,
09367/2016-1,
09371/2016-8,
09375/2016-6,
09379/2016-4,
09385/2016-1,
09389/2016-8,
09393/2016-4,
09397/2016-2,
09401/2016-5,
09405/2016-3,
09431/2016-6,
09436/2016-9,
09440/2016-5,
09445/2016-8,
09449/2016-6,
09454/2016-7,
09458/2016-5,
09462/2016-1,
09466/2016-1,
09470/2016-6,
09475/2016-9,
09479/2016-7,
09483/2016-3,
09487/2016-1,
09491/2016-8,
09495/2016-6,
09499/2016-4,
09503/2016-7,
09508/2016-1,
09512/2016-6,
09516/2016-4,
09520/2016-1,
10405/2016-8,
10410/2016-9,
10414/2016-7,
10419/2016-1,
10424/2016-1,
10439/2016-7,
10443/2016-3,
10448/2016-6,
10452/2016-2,
10460/2016-7,
10465/2016-1,
10469/2016-8,
12990/2015-7,
12994/2015-5,
13000/2015-1,
13148/2015-5,
13152/2015-1,
13156/2015-1,
13160/2015-6,
13164/2015-4,
13169/2015-7,
13173/2015-3,
13433/2015-7,
13437/2015-5,
13441/2015-1,
13445/2015-1,
13449/2015-8,
13453/2015-4,
13457/2015-2,
13465/2015-7,

07108/2016-5,
07112/2016-1,
07119/2016-3,
07130/2016-1,
07155/2016-1,
09311/2016-6,
09316/2016-9,
09320/2016-5,
09325/2016-8,
09329/2016-6,
09333/2016-2,
09338/2016-5,
09344/2016-1,
09348/2016-9,
09352/2016-5,
09356/2016-3,
09360/2016-1,
09364/2016-8,
09368/2016-6,
09372/2016-2,
09376/2016-1,
09380/2016-7,
09386/2016-4,
09390/2016-1,
09394/2016-9,
09398/2016-7,
09402/2016-1,
09406/2016-8,
09432/2016-1,
09437/2016-3,
09441/2016-1,
09446/2016-2,
09450/2016-9,
09455/2016-1,
09459/2016-1,
09463/2016-6,
09467/2016-4,
09471/2016-1,
09476/2016-3,
09480/2016-1,
09484/2016-8,
09488/2016-6,
09492/2016-2,
09496/2016-1,
09500/2016-3,
09504/2016-1,
09509/2016-4,
09513/2016-1,
09517/2016-9,
09521/2016-5,
10406/2016-2,
10411/2016-3,
10416/2016-6,
10420/2016-2,
10425/2016-5,
10440/2016-1,
10444/2016-8,
10449/2016-1,
10453/2016-7,
10462/2016-6,
10466/2016-4,
10470/2016-1,
12991/2015-1,
12996/2015-4,
13145/2015-1,
13149/2015-1,
13153/2015-6,
13157/2015-4,
13161/2015-1,
13165/2015-9,
13170/2015-1,
13175/2015-2,
13434/2015-1,
13438/2015-1,
13442/2015-6,
13446/2015-4,
13450/2015-1,
13454/2015-9,
13458/2015-7,
13466/2015-1,

07109/2016-1,
07114/2016-1,
07120/2016-6,
07134/2016-8,
07156/2016-4,
09313/2016-5,
09317/2016-3,
09321/2016-1,
09326/2016-2,
09330/2016-9,
09335/2016-1,
09339/2016-1,
09345/2016-5,
09349/2016-3,
09353/2016-1,
09357/2016-8,
09361/2016-4,
09365/2016-2,
09369/2016-1,
09373/2016-7,
09377/2016-5,
09383/2016-1,
09387/2016-9,
09391/2016-5,
09395/2016-3,
09399/2016-1,
09403/2016-4,
09407/2016-2,
09434/2016-1,
09438/2016-8,
09442/2016-4,
09447/2016-7,
09452/2016-8,
09456/2016-6,
09460/2016-2,
09464/2016-1,
09468/2016-9,
09472/2016-5,
09477/2016-8,
09481/2016-4,
09485/2016-2,
09489/2016-1,
09493/2016-7,
09497/2016-5,
09501/2016-8,
09505/2016-6,
09510/2016-7,
09514/2016-5,
09518/2016-3,
09522/2016-1,
10408/2016-1,
10412/2016-8,
10417/2016-1,
10421/2016-7,
10426/2016-1,
10441/2016-4,
10445/2016-2,
10450/2016-3,
10456/2016-1,
10463/2016-1,
10467/2016-9,
12988/2015-1,
12992/2015-6,
12997/2015-9,
13146/2015-6,
13150/2015-2,
13154/2015-1,
13158/2015-9,
13162/2015-5,
13166/2015-3,
13171/2015-4,
13431/2015-8,
13435/2015-6,
13439/2015-4,
13443/2015-1,
13447/2015-9,
13451/2015-5,
13455/2015-3,
13459/2015-1,
13467/2015-6,
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13468/2015-1, 13469/2015-5, 13470/2015-8, 13471/2015-2,
13472/2015-7, 13473/2015-1, 13474/2015-6, 13475/2015-1,
13495/2015-8, 13496/2015-2, 13497/2015-7, 13498/2015-1,
13499/2015-6, 13500/2015-5, 13503/2015-9, 13504/2015-3,
13505/2015-8, 13506/2015-2, 13507/2015-7, 13508/2015-1,
13510/2015-9, 13511/2015-3, 13623/2015-9, 13624/2015-3,
13625/2015-8, 13626/2015-2, 13627/2015-7, 13628/2015-1,
13629/2015-6, 13630/2015-9, 13631/2015-3, 13632/2015-8,
13633/2015-2, 13634/2015-7, 13635/2015-1, 13636/2015-6,
13637/2015-1, 13638/2015-5, 13639/2015-1, 13640/2015-2,
13641/2015-7, 13642/2015-1, 13643/2015-6, 13644/2015-1,
13645/2015-5, 13646/2015-1, 13647/2015-4, 13648/2015-9,
13649/2015-3, 13650/2015-6, 13651/2015-1, 13652/2015-5,
13653/2015-1, 13654/2015-4, 13670/2015-3, 13671/2015-8,
13672/2015-2, 13673/2015-7, 13674/2015-1, 13675/2015-6,
13676/2015-1, 13677/2015-5, 13678/2015-1, 13679/2015-4,
13680/2015-7, 13681/2015-1, 13682/2015-6, 13683/2015-1,
13684/2015-5, 13685/2015-1, 13686/2015-4, 13687/2015-9,
13688/2015-3, 13689/2015-8, 13690/2015-1, 13692/2015-1,
13693/2015-4, 13694/2015-9, 13696/2015-8, 13697/2015-2,
13698/2015-7, 13700/2015-1, 13701/2015-5, 13702/2015-1,
13703/2015-4, 13704/2015-9, 13705/2015-3, 13706/2015-8,
13707/2015-2, 13708/2015-7, 13709/2015-1, 13710/2015-4,
13711/2015-9
Interessado: PREFEITURA VILA VELHA
Deliberações: Decisão. Devolver à origem. Registro. Determinação.
Processo: 12794/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ALEIDIO CANDIDO TRANCOSO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00604/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DELZA CABIDELLI SILVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00779/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CARLOS JOSE MARTINELLI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00781/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANA RITA PERIM
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00784/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: PAULO ROBERTO DOS SANTOS FERRO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00947/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELIANE DO CARMO ROMANIA DE VASCONCELOS ,
ELIANE DO CARMO ROMANIA VASCONCELOS
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00985/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari - Es
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SANDRA MARIA FREIRE FARIAS
Deliberações: Adiado
Processo: 00998/2016-7
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Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: IRACI ROSA DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01001/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SANTA CLAUDIA DE ABREU
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01026/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ISABEL CRISTINA SIMONATO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01036/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELENISE SILVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01049/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: BENILDA SCARAMUSSA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01050/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROSALIA VARGAS DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01100/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DE FATIMA GUIMARAES GAUDIO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01166/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma
Interessado: WBERLAN PEREIRA DIAS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01225/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: HOSANA CELIA RODRIGUES GALIASSO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01290/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARLENE CAETANO TORRES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01295/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARTA ELENA PETRONETO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01340/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
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Interessado: MARIA DA PENHA SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02619/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MARINILDA ABREU MOREIRA DA SILVA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Sobrestar até o trânsito em julgado da
ação.
Total: 31 processos
- CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 03951/2016-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Conceição do Castelo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: JEFFERSON VENTURIM AYRES
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 07447/2016-3
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Montanha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: GLAUCIA DE SOUZA PEREIRA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 03186/2014-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOSE CARLOS DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09051/2014-6
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: JANIVALDO PACHECO CORDEIRO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09396/2014-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: JOADIR DE SOUZA VIANA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09758/2014-7
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: JOAO BOSCO CEBIN
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 10247/2014-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: CRISTIANE BOLZAN DE FARIAS MORAES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02164/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 07255/2010-3
Interessado: ERLI GONCALVES BARBOSA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02946/2015-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: KAIQUE MOZZER RIBEIRO GENTIL, ROSANGELA DA
CRUZ MOZZER
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04210/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANETE SOEIRO DE ANDRADE
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Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Processo: 04516/2015-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANA MARIA TAVARES DE FARIA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05606/2015-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JUELIZA MARTINS FAGUNDES TAMANINI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05675/2015-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari - Es
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DIANE GUILHERMINA DE ALMEIDA SIMOES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 06430/2015-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUIZ CARLOS COUTINHO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 06432/2015-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GUERINO JOSE CEOLIN
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 12394/2015-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: EDNEY MOREIRA DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 12920/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Cariacica
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: COELI BENEDICTA BORGES SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 13610/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: IZABEL MARIA PIRES OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00503/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ISALTINA CONCEICAO FONSECA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00843/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUCINETE DE ALMEIDA ALVES REGO , LUCINETE TENORIO DE ALMEIDA
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Decisão. Diligência. Prazo : 30 dias.
Processo: 01028/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SONIA MARIA COSTA PINTO
Deliberações: Decisão. Registro.
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Processo: 01102/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANA NILMA DE MELO MAIA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01176/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROSEMARY SANTANA CAMURUGY
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01199/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELOIZA GUEDES PELLANDA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01202/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: FATIMA VERVLOET AGUIRRE RAMOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01210/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA PENHA CAVALLIERI DAS NEVES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01231/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: NEUSA COLONNA FAVERO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01252/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: NEUZA MARIA DOS SANTOS DA SILVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01260/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 04819/2007-8
Interessado: MARIA ROCHA DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01262/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 05034/2001-3
Interessado: VANDA CARIELLO MELLO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01276/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: NEIDE VIEGAS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01279/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do
Município de Vargem Alta
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GETULIO ALBERTO CYPRIANO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01280/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do
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Município de Vargem Alta
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 04172/2014-1
Interessado: VIVIAN DO NASCIMENTO GRILLO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01282/2016-9
Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: MICHELLE RODRIGUES DA FONSECA, YAN RODRIGUES DA FONSECA OLIVEIRA, YASMIN RODRIGUES DA FONSECA
OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01288/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CASSIO GRILLO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01291/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROZELY DOS SANTOS CORREA DALLA BERNARDINA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01302/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA IRIS MENDES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01305/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUIS ANTONIO MACHADO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01330/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CARLOS AUGUSTO MARTINS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01332/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: HELOISA BERNABE DE SOUZA AZEVEDO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01345/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ADEMAR DOMINGOS LOPES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01347/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CLICIE CRISTINA LIMA TURRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01357/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Cariacica
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01360/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Muni-
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cípio de Ibiraçu
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ILDETE SIMOES ROCHA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01453/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARINALHA DE JESUS CHAMONE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01456/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DIRLEI PAULINA NODARI DE CASTRO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01464/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOSE IRINEU VIAL
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01470/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARINA DA SILVA OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01473/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DENISE CARDOSO COUTO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01477/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: EVALDO JOSE GOMES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01478/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIO BARCELOS NASCIMENTO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01487/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SAULO MARIANO RODRIGUES NEVES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01497/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARLI LOUREIRO BINDA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01554/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: URBANO OLIVEIRA FILHO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01664/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ONIVALDA MOTA DAMASCENO
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Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01688/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELECY CAETANO DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01705/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOSE SOARES VIDAL
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01710/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SILVANA PAGANINI PASSAMANI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01843/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VANIA MARIA DE ALMEIDA PAVAN
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01845/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARLENE SOUZA DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02006/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: LEOLINA FERNANDES DO ESPIRITO SANTO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02027/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DAS GRACAS CASSARO DA SILVA, MARIA
DAS GRACAS CASSARO DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02032/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARINALVA DE BRITO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02034/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: ANA ROSILMA MERIZIO RIBEIRO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02038/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: AYLTON CORREA DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02044/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARLIEN DA CRUZ FELIX
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02158/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Esta-
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do do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CLAUDIA ROSANE PERUCHI BISI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03262/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: MARIA AMELIA COELHO DE MATTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 68 processos
Total geral: 118 processos
SESSÃO: 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA 26/7/2017
Aos 26 dias do mês de julho do ano de 2017, às 14h, na Sala das
Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente da 1ª Câmara, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 25ª sessão ordinária do colegiado do exercício de 2017. Integrando a Câmara, estiveram presentes o excelentíssimo senhor
conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN e a excelentíssima senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD
FREITAS, ocupando a relatoria do conselheiro VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, afastado judicialmente. Presentes, ainda, o senhor
conselheiro-substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, o Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do senhor HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, procurador especial de contas em substituição
ao procurador-geral, e EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO, secretário-adjunto das sessões. Dando início aos trabalhos, o senhor
presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO,
submeteu ao Colegiado, para discussão e votação, nos termos dos
artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento
Interno desta Corte, a ata da 24ª Sessão Ordinária do corrente
exercício, antecipadamente encaminhada pelo secretário-adjunto
das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros, conselheiros substitutos e procurador; sendo aprovada à unanimidade.
– OCORRÊNCAS – 1) O senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, solicitou ao secretário-adjunto das
sessões que apregoasse o interessado e/ou seu representante legal nos autos dos processos TC-4067/2015, que trata de Prestação
de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, relativa
ao exercício de 2014, e TC-4245/2016, que trata de Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, relativa ao
exercício de 2015, ambos de sua relatoria, a fim de verificar a presença em Colegiado para o exercício da sustentação oral requerida,
nos termos do artigo 327, §§ 2º e 6º, do Regimento Interno deste
Tribunal, o que foi procedido. Apregoados os responsáveis e não
havendo manifestação, o relatou procedeu ao julgamento dos feitos. 2) Devolvido de vistas o processo TC-4210/2015, que trata de
Atos sujeitos a registro de aposentadoria da senhora Anete Soeiro
Andrade pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Município da Linhares, o conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO votou pelo envio dos autos à área técnica para
elaboração de Instrução Técnica Conclusiva, com posterior envio
ao Ministério Público Especial de Contas para emissão de parecer
quanto ao mérito, caso a diligência proposta pela área técnica não
seja acatada pelo relator. Diante disso, o relator, senhor conselheiro-substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, adiou o processo para
análise. – LEITURA DE ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO UNÂNIMES
– O senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
leu o Acórdão TC-583/2017, proferido nos autos do processo TC6914/2008. O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN leu o Parecer Prévio TC-40/2017, proferido nos autos do
processo TC-3888/2015. O senhor conselheiro-substituto MARCO
ANTONIO DA SILVA leu o Acórdão TC-42/2017, proferido nos autos
do processo TC-3933/2015. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 82
processos constantes da pauta, fls. 4 a 14, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, declarou encerrada a sessão às 14h33min, convocando, antes, os excelentíssimos
senhores conselheiros, senhores conselheiros-substitutos e senhor
procurador para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia
dois de agosto de 2017, às 14h. E, para constar, eu, EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO, secretário-adjunto das sessões, lavrei a
presente ata, que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem
como pelo senhor presidente, demais conselheiros, senhora auditora e senhor procurador.
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- CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 08565/2010-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Responsável: CONSTRUTORA MODESTO LTDA - ME, EDGAR
RIBEIRO DA FONSECA, LEONARDO GUIMARAES, MANOEL
ANTONIO SILVERIO, NILSON BRISSON DA COSTA, ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE [ALTAMIRO THADEU
F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA], RONALDO BARROS
Deliberações: Decisão. Quitação para Romualdo Antônio Gaigher
Milanese. Ao MPEC.
Processo: 02324/2013-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classificação: Tomada de Contas Especial
Apensos: 06602/2015-1
Interessado: PREFEITURA GUACUI
Responsável: MATEUS DE PAULA MARINHO [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA], MATEUS
ROBERTE CARIAS, PAULO CESAR FERNANDES [HOMERO JUNGER MAFRA, Vanessa Moreira Vargas], ROSA HELENA ROBERTE
CARDOSO CARIAS, ROSILENE TRINDADE RODRIGUES CARIAS, URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA, VAGNER
RODRIGUES PEREIRA [HOMERO JUNGER MAFRA, Vanessa Moreira Vargas], WANDERLI JOSE DE ALMEIDA [HOMERO JUNGER
MAFRA, Sebastião Rivelino de Souza Amaral]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Sobrestamento.
Processo: 11047/2014-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 00381/2015-7
Representante: CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA, LUIZ
RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS]
Responsável: JEFSON TAYLOR, ROGERIO FEITANI, WELLINGTON ZORTEA MORO
Terceiro interessado: JUST CONSTRUTORA LTDA - EPP [Rodrigo
Santos Neves]
Deliberações: Adiado
Processo: 02906/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: ROBERIO PINHEIRO RODRIGUES
Responsável: PEDRO COSTA FILHO
Deliberações: Acórdão. Procedência. Multa R$ 3.000,00. Arquivar.
Processo: 04063/2015-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Fundão
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: DIEGO PEREIRA HUGUINIM
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Irregular. Multa R$ 3.000,00. Determinação. Arquivar.
Processo: 04067/2015-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
Apensos: 01790/2014-1, 01791/2014-5
Interessado: PREFEITURA BAIXO GUANDU
Responsável: JOSE DE BARROS NETO
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação. Recomendação. Arquivar.
Processo: 05580/2015-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: GENALDO RESENDE RIBEIRO
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Decisão. Deferir parcelamento em 04 vezes.
Processo: 12179/2015-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré
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Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: SINDICATO SERV.MUNC.E AU-TARQUICOS DE JAGUARE-ES.
Responsável: JADER SOSSAI DE LIMA, ROGERIO FEITANI
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Processo: 03795/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 01262/2015-3, 03067/2015-4
Responsável: FLAVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação. Arquivar.
Processo: 03830/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 01155/2015-1
Responsável: DALTON PERIM
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação com ressalva. Determinação. Arquivar.
Processo: 04245/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 00849/2015-2, 00850/2015-5
Responsável: MARIO SERGIO LUBIANA
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação. Arquivar.
Processo: 04930/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 03361/2015-5, 03362/2015-1
Responsável: ANTONIO CARLOS MACHADO [KAYO ALVES RIBEIRO]
Deliberações: Parecer Prévio. Rejeição. Formar autos apartados p/
responsabilização do gestor. Arquivar.
Processo: 06857/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: MARIO SERGIO LUBIANA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 09835/2016-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Sooretama
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada [Dayvid Cuzzuol Pereira]
Responsável: ESMAEL NUNES LOUREIRO [Alexandre Sardinha Tebaldi Junior, Alexandre Sardinha Tebaldi Junior, Carla Frade
Gava, Carla Frade Gava, MACIEL FERREIRA COUTO, MACIEL FERREIRA COUTO]
Deliberações: Acórdão. Improcedência. Arquivar.
Processo: 01551/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 4º bimestre de 2016
Responsável: ANTONIO CARLOS MACHADO, ARNOBIO PINHEIRO SILVA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Saneamento da omissão. Arquivar.
Processo: 02373/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA
Responsável: BRAZ DELPUPO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Indeferir medida cautelar. Tramitar sob o
rito ordinário. Notificação. Prazo: 10 dias.

www.tce.es.gov.br

Página 133

Terça-feira, 26 de setembro de 2017
Processo: 03768/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: EDELIO FRANCISCO GUEDES
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinar.
Processo: 03795/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinar.
Processo: 03992/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: CARLOS BRAHIM BAZZARELLA
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinar.
Processo: 03995/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: MARIO SERGIO LUBIANA
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinar.
Total: 20 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 06731/2013-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Marechal Floriano
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: CAMARA MARECHAL FLORIANO
Responsável: ANSELMO TOZI, ANTONIO LIDINEY GOBBI,
ELIAS KIEFER, JOAO CABRAL RODRIGUES CONCIGLIERI,
JOSE TADEU MARINO, SOLANGE LEMKE LAMPIER
Deliberações: Acórdão. Anular parcialmente o Acórdão TC-24/17
quanto ao item 2. Retornar ao gabinete.
Processo: 03492/2014-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: EVALDO SILVA DE OLIVEIRA, LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA, ROBERTO RIBEIRO MARTINS,
ROSILENE ESMERALDA MELGACO, THIAGO JOSE DA SILVA,
VISUAL FINE PUBLICIDADES E SERVICOS LTDA - ME [FREDERICO SAMPAIO SANTANA], WALDELES CAVALCANTE
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Reconhecer prescrição parcial. Contas irregulares de Waldeles Cavalcante. Ressarcimento solidário. Multa p/
Luciano Sordine. Arquivar.
Processo: 03775/2015-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: PREFEITURA SAO DOMINGOS NORTE
Responsável: JOSE GERALDO GUIDONI [IGOR WANDY VOLZ,
IGOR WANDY VOLZ]
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação. Determinações. Arquivar.
Processo: 03746/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 03130/2015-4, 05924/2015-4
Responsável: JOSE ALCURE DE OLIVEIRA
Deliberações: Parecer Prévio. Rejeição. Formar autos apartados
para responsabilização do gestor. Determinações. Arquivar.
Processo: 07504/2016-8
Unidade gestora: Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (Em Liquidação)
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Interessado: Gestor da UG (Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (Em Liquidação), TANIA SAAD
NOÉ)
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Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 04003/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO
Deliberações: Decisão. Alerta. Recomendar.
Processo: 04122/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: REGINALDO SIMAO DE SOUZA
Deliberações: Decisão. Alerta. Recomendar.
Processo: 04124/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
Deliberações: Decisão. Alerta. Recomendar.
Total: 8 processos
- CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Processo: 04469/2015-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: EVALDO ROCHA
Deliberações: Adiado
Processo: 05455/2015-6
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto Vargem
Alta
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO
Deliberações: Adiado
Processo: 07508/2008-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Apensos: 03630/2012-3
Interessado: SILVIO SILVA LIMA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01513/2012-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: WALDEMIRO KUNSCH
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 05605/2015-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARLUCIA DE SOUZA OLMO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05711/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIO CESAR FURTADO E SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05715/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: AROLDO BETTERO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05720/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
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Interessado: JOSE LUIZ SIQUEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 07356/2015-1
Unidade gestora: Departamento Estadual de Trânsito
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: VERONICA VIEIRA SPALENZA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09456/2015-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ALECIO MARVILA PEREIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00570/2016-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 06609/2003-1
Interessado: ILTA MACHADO DE ANDRADE MIRANDA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00835/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ARISTOMAR MARIA DO NASCIMENTO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00906/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DAS GRASSAS SILVA RUFINO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00911/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DILZA RODRIGUES DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00953/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA AUREA IGREJA MIRANDA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00985/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari - Es
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SANDRA MARIA FREIRE FARIAS
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Sobrestar.
Processo: 00991/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: ANALILA SOUZA DOS REIS, ATHOS DANIEL DE SOUZA DIOGO, SAMUEL DE SOUZA WAGMAKER
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01030/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CELMA ROSA DE ALMEIDA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01083/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LEANDRA EFFGEN ROSA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01095/2016-1
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Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUZINETE ROCHA DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01168/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: AMILTON BERGER
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01178/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUZIA PETENE MOREIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01181/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA PENHA FERREIRA PASSOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01209/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOCINEIA MATTIUZZI FARAGE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01223/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SANDRA MARIA DE FREITAS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01235/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GLORIA REGINA DA SILVA MENEZES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01273/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: BENEDITA DA SILVA DOMINGOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01287/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SUZANA CHIEPPE CANI GATTI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01344/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: AYLTON DO COUTO CARVALHO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02216/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUCIMAR AGRIZZI FERRACO
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 30 processos
- AUDITOR MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 04030/2005-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LIDICE DE LIMA CASTILHO
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Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.
Processo: 04964/2013-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Rio Novo do Sul
Classificação: Edital de Concurso
Interessado: CAMARA RIO NOVO SUL
Deliberações: Decisão. Devolver á origem. Arquivar.
Processo: 08207/2014-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA IZABEL COVRE ANTONIOLLI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 10482/2014-7
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: CINTIA ROSANGELA ZANOTTI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02169/2015-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: IZAUTINA SOARES SANTOS SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04210/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANETE SOEIRO DE ANDRADE
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo: 06014/2015-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: TEREZA ELIAS DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 12766/2015-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: EDNA BATISTA LYRA DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00571/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari - Es
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARINETE ALOCHIO
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.
Processo: 01518/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do
Município de Conceição da Barra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro. Determinação.
Processo: 01840/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 01535/2007-3
Interessado: CLEONICE SEIDEL DOS SANTOS BISSOLI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01848/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LISETE BENICA SARTORI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01852/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUCELENA DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01854/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LINCOLN PEDRO FERREIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01960/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VERA LUCIA DEGAN
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01994/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: EUNICE MARIA RODRIGUES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02010/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Novo do Sul
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA PENHA PERUGGIA MILLIOLI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02022/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GESSEMIR BRAGA GUIMARAES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02047/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VIVINA MACHADO CHAGAS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02063/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARINETE PEREIRA PINTO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02153/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANGELA MARIA PIRES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02155/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: MANOEL DA SILVA PARADELA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02196/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GERCO RODRIGUES MORAES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02290/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SUELY ZAPPALA RIBEIRO
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 24 processos
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Total geral: 82 processos
SESSÃO: 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA 2/8/2017
Aos dois dias do mês de agosto do ano de 2017, às 14h, na Sala das
Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente da 1ª Câmara, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 26ª sessão ordinária do colegiado do exercício de 2017. Integrando a Câmara, estiveram presentes o excelentíssimo senhor
conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN e a excelentíssima senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD
FREITAS, ocupando a relatoria do conselheiro VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, afastado judicialmente. Presentes, ainda, o senhor
conselheiro-substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, o Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do senhor HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, procurador especial de contas em substituição
ao procurador-geral, e EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO, secretário-adjunto das sessões. Dando início aos trabalhos, o senhor
presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO,
submeteu ao Colegiado, para discussão e votação, nos termos dos
artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento
Interno desta Corte, a ata da 25ª Sessão Ordinária do corrente
exercício, antecipadamente encaminhada pelo secretário-adjunto
das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros, conselheiros substitutos e procurador; sendo aprovada à unanimidade.
– OCORRÊNCAS – 1) O senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, inverteu a ordem da pauta, em razão
de sustentação oral solicitada, passando a palavra a senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, que procedeu à
leitura do relatório do processo TC-3858/2015, que trata de Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de
Boa Esperança, relativa ao exercício de 2014, concedendo, em seguida, a palavra à responsável, senhora Inez Gaigher Milanese Vidal, que proferiu sustentação oral, conforme notas taquigráficas a
seguir transcritas: “A SRA. INEZ GAIGHER MILANESE VIDAL –
Boa tarde a todos! Estendo meus cumprimentos e estimas ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas deste Estado,
Senhor Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, à ilustríssima senhora relatora conselheira Márcia Jaccoud Freitas, aos demais membros desta
Câmara, senhores conselheiros, o conselheiro presidente, Dr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo; Dr. Rodrigo Chamoun, Dr. Marcos
Antonio da Silva, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, membro do
Ministério Público de Contas; e o senhor secretário, Eduardo Givago. Venho respeitosamente apresentar as justificativas sobre os
fatos apontados na Instrução Técnica Conclusiva nº 00488/2017-2,
tendo em vista os seguintes fundamentos: para os itens referentes
à folha de pagamento, foi apresentada uma falha na geração do
relatório o que ocasionou a divergência dos dados apresentados
que somente foi detectada no presente momento quando dos indicativos de irregularidades dos valores de contribuições previdenciárias totais devidas/retidas registrados no Resumo Geral da Folha
de Pagamento. Tanto para o regime geral de previdência, quanto o
regime próprio de previdência. Esses novos valores precisam ser
levados em consideração para uma nova análise substancial dos
fatos, tendo em vista que os dados acarretarão em um novo panorama dos itens ora analisados. Ressalta-se, excelências, que os relatórios corrigidos que comprovam o alegado constam na justificativa. Por tal motivo, solicito a juntada dos documentos, sem a qual
ocorrerá uma injustiça ao imputar uma penalidade que, em momento algum, foi ocasionada, apenas demonstra-se nos equívocos
na transcrição dos dados. Quanto ao balanço patrimonial dos bens
móveis e imóveis do Município, em virtude da crise financeira que
assolou todo o país, optou em realizar o levantamento e avaliação
do patrimônio sem a contratação de empresa para a realização do
serviço. Por tal motivo, no final do ano de 2014, não enviamos os
inventários de bens móveis e imóveis porque a comissão de servidores ainda não havia terminado os trabalhos de levantamento físico. Reconhecemos que houve um atraso enorme em concluir os
trabalhos e, somente em 31/12/2016, foram devidamente encerrados, tal atraso se deu pela complexidade, peculiaridade de itens em
poder do Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança.
Buscando sanar o item em questão, e corrigir possíveis divergências entre o patrimônio físico e o registrado pelos sistemas de informática que utilizamos, procedemos com um levantamento completo em todos os bens móveis e imóveis, para que na prestação de
contas do final de 2016 fosse entregue com a real composição patrimonial desse Fundo. Como resultado dos trabalhos realizados,
encaminhamos relatórios contendo todas as informações necessá-
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rias a fim de se conferir a integridade das informações, e que os
mesmos refletem a realidade patrimonial do Fundo Municipal de
Assistência Social de Boa Esperança, até a data de 31/12/2016.
Portanto, conforme esclarecido e comprovado da análise sistemática de todos os documentos que acompanham este esclarecimento,
ficou claramente comprovado que a Comissão de Inventário Patrimonial, nomeada pela Portaria n. 2.547/2015, realizou o inventário
patrimonial do Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança e que, após a realização dos trabalhos em campo, eles foram
transcritos para o sistema informatizado e passaram a refletir a real
composição patrimonial do Fundo, e, por fim, pelos esclarecimentos
acima mencionados, requer a vossas excelências sejam reconsideradas as conclusões do respeitado relatório técnico da douta equipe
de auditoria. Conclui-se, portanto, ilustre conselheira relatora, que
sob todos os ângulos que se queira analisar a questão ora em debate, não se chega à outra conclusão, senão, da efetiva ausência de
justificativa da Representação, até porque em nada representam
qualquer prejuízo ao erário público, a justificar a sua mantença no
polo passivo da presente representação, conforme sugerido pelos
ilustres técnicos desse Tribunal. Ante o exposto, e o que mais dos
autos consta, respeitosamente, requer a este Tribunal, que sejam
juntados aos autos os relatórios da Folha de Pagamento retificados,
com o fim de comprovar o alegado. Sem outro assunto para o momento, aproveito o ensejo para reiterar a Vossas Excelências os
meus mais sinceros protestos de estima e apreço, com cordiais
saudações. (Final)” Devolvida a palavra à relatora, sua excelência
retirou o processo de pauta, solicitou a juntada aos autos das notas
taquigráficas da sustentação oral e documentos trazidos pela defendente e o posterior encaminhamento dos autos ao seu gabinete.
2) O senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO, solicitou ao secretário-adjunto das sessões que apregoasse o interessado e/ou seu representante legal nos autos dos
processos TC-11047/2014, que trata de Representação em face da
Prefeitura Municipal de Jaguaré, de sua relatoria, e TC-3735/2016,
que trata de Prestação de Contas Anual de ordenador da Prefeitura
Municipal de Dores do Rio Preto, relativa ao exercício de 2015, de
relatoria do conselheiro RODRIFO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, a fim de verificar a presença em Colegiado para o exercício
da sustentação oral requerida, nos termos do artigo 327, §§ 2º e
6º, do Regimento Interno deste Tribunal, o que foi procedido. Apregoados os responsáveis e não havendo manifestação, os relatores
mantiveram os processos em pauta. – LEITURA DE ACÓRDÃOS E
PARECERES NÃO UNÂNIMES – O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN leu o Acórdão TC-605/2017, proferido nos autos do processo TC-3179/2009. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 60 processos constantes da pauta, fls. 6 a 14, parte
integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO,
declarou encerrada a sessão às 14h46min, convocando, antes, os
excelentíssimos senhores conselheiros, senhores conselheiros-substitutos e senhor procurador para a próxima sessão ordinária,
a ser realizada no dia nove de agosto de 2017, às 14h. E, para
constar, eu, EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO, secretário-adjunto das sessões, lavrei a presente ata, que, depois de aprovada,
vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente, demais
conselheiros, senhora auditora e senhor procurador.
- CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 04479/2013-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 02256/2016-8, 02257/2016-2, 02258/2016-7,
02259/2016-1, 02260/2016-4, 02261/2016-9, 04480/2013-6,
07020/2015-5, 07021/2015-1, 07022/2015-4, 07058/2015-2,
07059/2015-7, 07060/2015-1
Interessado: 6A CONTROLADORIA TECNICA
Responsável: ANDREA VOLPONI ZANETTI, INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA, ROBERTO FORTUNATO FIORIN, VERA LUCIA BONA
Deliberações: Decisão. Quitação. Retornar ao MPEC.
Processo: 11047/2014-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 00381/2015-7
Representante: CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA, LUIZ
RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS]
Responsável: JEFSON TAYLOR, ROGERIO FEITANI, WELLINGTON ZORTEA MORO
Terceiro interessado: JUST CONSTRUTORA LTDA - EPP [Rodrigo
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Santos Neves]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 10102/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 3º bimestre de 2016
Responsável: FLAVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE
Deliberações: Acórdão. Saneamento da omissão. Arquivar.
Processo: 01724/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 02609/2007-5, 03409/2008-1
Recorrente: ELIESER RABELLO
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento.

nações. Arquivar.
Processo: 03858/2015-7
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Boa
Esperança
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: INEZ GAIGHER MILANESE VIDAL
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 04469/2015-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: EVALDO ROCHA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado

Processo: 04013/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: BRAZ DELPUPO
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinar.
Total: 5 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 05593/2011-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Interessado: PREFEITURA DOMINGOS MARTINS
Responsável: ANDRE LUIS PIMENTEL, AUREA SONIA LAMPIER, EDNA MODOLO, LORENA DADALTO, MARCIA ALVINA
ROCHA FERNANDES, MARILENE JAHRING, ROGERIO ALDEMIR DA PENHA, VITORINO BATISTI FILHO, WANZETE KRUGER
Deliberações: Acórdão. Reconhecer prescrição. Extinguir processo
com resolução do mérito. Determinação. Arquivar.

Processo: 05455/2015-6
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto Vargem
Alta
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado

Processo: 03610/2016-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Interessado: CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO
Responsável: CLAUDIA MARTINS BASTOS
Deliberações: Adiado

Processo: 01502/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinar. 30 dias.

Processo: 03735/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 03792/2015-1, 03794/2015-1
Responsável: ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 03114/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: REGINALDO SIMAO DE SOUZA
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinar. 30 dias.
Processo: 03115/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2016
Responsável: REGINALDO SIMAO DE SOUZA
Deliberações: Acórdão. Saneamento da omissão. Arquivar.
Total: 5 processos
- CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Processo: 03689/2015-7
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água Esgoto de São Domingos do Norte
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: SAAE SAO DOMINGOS NORTE
Responsável: AILTON JORGE TREVIZANI
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação. Determi-
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Processo: 06852/2016-3
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Admissão de Servidores Efetivos
Servidor TCEES: MAYTE CARDOSO AGUIAR
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09294/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: JOADIR LOURENCO MARQUES
Deliberações: Decisão. Arquivar.

Processo: 03890/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Irupi
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinar.
Processo: 03895/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: OTAVIO ABREU XAVIER
Deliberações: Decisão. Alerta. Recomendar. Arquivar.
Processo: 03916/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: FELISMINO ARDIZZON
Responsável: ANDREIA SIQUEIRA SANTOS, EDIMILSON
SANTOS ELIZIARIO, JOSE ROBERT ROCHA BERNARDINA
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Processo: 03997/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pancas
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: SIDICLEI GILES DE ANDRADE
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinar.
Processo: 03999/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
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Responsável: FELISMINO ARDIZZON
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinar.
Processo: 05766/2007-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: NILZA THEREZINHA HERBST STANGE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 07508/2008-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Apensos: 03630/2012-3
Interessado: SILVIO SILVA LIMA
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro. Remeter à área técnica para análise do TC-3630/2012.
Processo: 01841/2010-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: NADIA DE FREITAS CRUZ
Deliberações: Decisão. Denegar registro.
Processo: 09213/2010-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Apensos: 02980/2011-1
Interessado: ROGERIO PINTO LOBO
Deliberações: Decisão. Registro. Tornar parcialmente insubsistente
a decisão anterior.
Processo: 01027/2011-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SANDRO MORET DE SOUZA GOMES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02980/2011-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 09213/2010-3
Interessado: DIEGO BERNARDO LOBO, MARCIA BERNARDO LOBO,
RENAN BERNARDO LOBO
Deliberações: Decisão. Regularidade da revisão. Tornar parcialmente insubsistente a decisão 1309/2012.
Processo: 04251/2011-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ISVANI LOURENCO DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01513/2012-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: WALDEMIRO KUNSCH
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00856/2015-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: DIRCE MAIA BASSINI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03830/2015-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROBERTO LOPES DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08975/2015-2
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: LEONARA SOUZA DA FONSECA BERNARDES
Deliberações: Decisão. Registro. Determinação.
Processo: 09465/2015-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: DONIRIA SILVA DO ESPIRITO SANTO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 12814/2015-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUCIA AMELIA DUARTE PORTUGAL
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01170/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUZIMAR FIRME SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01198/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VALERIA MIRANDA HASTENREITER
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01204/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ADRIANA DE SOUZA LIMA CABRAL SIMOES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01207/2016-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELIZETE VIEIRA RIBEIRO ROCHA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01220/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: RENATA DOS SANTOS MADEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01228/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DENILDA PANDOLFI BASSO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01247/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA RITA REZENDE FERREIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01329/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: FRANCISCO PAULO DOS SANTOS NETO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01337/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANTONIO DA SILVA SUHETH
Deliberações: Decisão. Registro.
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Processo: 01432/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUZIA MARIA CORREIA FERRARI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01436/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: EVANILDA BOONE GUIMARAES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01440/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARCOS DE MELO SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01455/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANA COSTA BATISTA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 07007/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Cariacica
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JONIAS MARIA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02170/2017-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Apensos: 03103/2016-5
Interessado: SONIA MARIA LUISA DALAPICOLA
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 40 processos
- AUDITOR MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 00824/2015-2
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Iconha, Prefeitura
Municipal de Iconha, Serviço Autônomo de Água e Esgoto Iconha
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Responsável: DERCELINO MONGIN, JOAO PAGANINI, JOAO
SILVINO MENDES, JOSE MAURICIO CAPRINI, JOSELI JOSE
MARQUEZINI, MARCELO LOVATI MACARINI, PAULO AUGUSTO CALENZANI, VALMIR CAVALINI
Deliberações: Decisão. Conhecer. Citar: 30 dias.
Processo: 04210/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANETE SOEIRO DE ANDRADE
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Diligência à área técnica. Nos termos do
voto vencedor do Conselheiro Ranna. Vencido o Relator, que votou
pelo registro com determinação.
Processo: 05194/2015-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Pessoal Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA ANTONIETA MARINHO LUCAS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 06033/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JULIO CESAR BARCELOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00710/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELIUDEM GALVAO LIMA
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Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02009/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA HELENA MILAGRES FERNANDES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02041/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ISABEL BARBIERI LOYOLA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02103/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari - Es
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANGELA DE MATTOS FERRAZ
Deliberações: Decisão. Sobrestamento do feito.
Processo: 02389/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma
Interessado: SANTILLANO VALENTIM DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02936/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SEBASTIAO AILTON CARDOSO
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 10 processos
Total geral: 60 processos

[ATOS DA 2ª 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 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
DECISÃO 02957/2017-4
PROCESSO TC-04712/2017-1
Responsável: Marcos Antônio Teixeira de Souza
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1° QUADRIMESTRE DE
2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA DE BOM JESUS DO
NORTE – ALERTAR – DETERMINAR – PRAZO: 30 DIAS
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
A Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, por
meio da Instrução Técnica Inicial 00807/2017-1, sugere ao Colegiado desta Corte a emissão de parecer de alerta dirigido ao
Poder Executivo municipal sob o argumento de o ente ter ultrapassado o limite para alerta, e, inclusive, o limite máximo legal,
conforme se extrai do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º
quadrimestre/2017, abaixo sintetizado:
Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP
sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e
III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo
único, Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, §
1º, inciso II-LRF)

Valor
22.465.806,12
13.289.448,44
59,15%
12.131.535,30
11.524.958,54
10.918.381,77
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Sugere, demais disso, que seja determinado ao gestor municipal a
adoção das providências legais cabíveis de modo a eliminar o percentual excedente.
Ante o exposto, considerando o teor da Instrução Técnica Inicial nº
00807/2017-1, VOTO pela:
EMISSÃO de PARECER DE ALERTA dirigido ao Sr. Marcos Antônio Teixeira de Souza, ordenador de despesa do Município de
Bom Jesus do Norte, com fulcro no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n° 101/2000), tendo em vista que o percentual da
despesa total com Pessoal em relação à receita corrente líquida do
município ultrapassou o limite máximo (54% da RCL) estabelecido
na Lei de Responsabilidade Fiscal.
DETERMINAÇÃO ao Sr. Marcos Antônio Teixeira de Souza
para que, no prazo improrrogável de 30 dias, adote e comprove, perante este Tribunal de Contas, as providências descritas nos
§§ 3.º e 4.º do artigo 169, da Constituição Federal e nos artigos 21,
22, 23 e 63, §2.º, da Lei Complementar Federal 101/2000, de modo
a eliminar o percentual excedente, sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte, observando o cumprimento das
vedações previstas no artigo 22 e, quando for o caso, as ressalvas
contidas no artigo 66 da referida lei, sob pena de multa prevista no
inciso IV, do artigo 135 da lei Complementar Estadual 621/2012.
Após os devidos trâmites, arquive-se, na forma do artigo 330, IV,
c/c o artigo 303, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas –
Resolução 261/2013.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 04712/20171, DECIDE a segunda câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 26ª sessão ordinária, realizada no dia dois de
agosto de dois mil e dezessete, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti:
Emitir PARECER DE ALERTA dirigido ao Sr. Marcos Antônio
Teixeira de Souza, ordenador de despesa do Município de Bom
Jesus do Norte, com fulcro no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n° 101/2000), tendo em vista que o percentual da
despesa total com Pessoal em relação à receita corrente líquida do
município ultrapassou o limite máximo (54% da RCL) estabelecido
na Lei de Responsabilidade Fiscal.
DETERMINAR ao Sr. Marcos Antônio Teixeira de Souza que,
no prazo improrrogável de 30 dias, adote e comprove, perante
este Tribunal de Contas, as providências descritas nos §§ 3.º e 4.º
do artigo 169, da Constituição Federal e nos artigos 21, 22, 23 e 63,
§2.º, da Lei Complementar Federal 101/2000, de modo a eliminar
o percentual excedente, sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre
imediatamente seguinte, observando o cumprimento das vedações
previstas no artigo 22 e, quando for o caso, as ressalvas contidas
no artigo 66 da referida lei, sob pena de multa prevista no inciso IV,
do artigo 135 da lei Complementar Estadual 621/2012.
Arquivar, após os devidos trâmites, na forma do artigo 330, IV,
c/c o artigo 303, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas –
Resolução 261/2013.
Sala das Sessões, 02 de agosto de 2017.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO 03658/2017-2
PROCESSO TC: 6868/2017-2
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
CLASSIFICAÇÃO: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
PERÍODO: 3º BIMESTRE/2017
RESPONSÁVEL: ALMIR LIMA BARROS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA – 3º BIMESTRE/2017 – ALERTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI
RELATÓRIO
A Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, por
meio da Instrução Técnica Inicial 01064/2017-8, sugere ao Colegiado desta Corte a emissão de parecer de alerta à Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua sob o argumento de o ente ter apresentado tendência ao descumprimento de metas estabelecidas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, diante da análise do Relatório Resumido
da Execução Orçamentária - RREO referente ao 3º bimestre/2017,
conforme se extrai da tabela a seguir:
RREO-LRFWeb-Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º,
incisos I a IV, da LC 101/2000)
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Período

Meta (R$)

Realizado
(R$)
17.984.070,00 16.951.761,48

META
3º
BIMESTRAL DE bimestre/2017
ARRECADAÇÃO
RESULTADO
3º
-2.252.350,00
971.067,00
NOMINAL
bimestre/2017
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, inciso
I que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal,
devendo observar se foram atingidas as metas estabelecidas pela
lei de diretrizes orçamentárias.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
PARECER DE ALERTA
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Emitir PARECER DE ALERTA ao Sr. Almir Lima Barros, ordenador de despesa do Município de Atílio Vivácqua, nos termos
da Instrução Técnica Inicial 01064/2017-8, cuja cópia deverá ser
encaminhada ao interessado.
1.2. ARQUIVAR, na forma do artigo 330, IV, c/c o artigo 303, do
Regimento Interno deste Tribunal de Contas – Resolução 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/09/2017 – 32ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO 03659/2017-7
PROCESSO TC: 6871/2017-4
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CLASSIFICAÇÃO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- RGF
PERÍODO: 1º SEMESTRE/2017
RESPONSÁVEL: LAURO VIEIRA DA SILVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOA ESPERANÇA – 1º SEMESTRE/2017 – ALERTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI
RELATÓRIO
A Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, por
meio da Instrução Técnica Inicial 01066/2017-7, sugere ao Colegiado desta Corte a emissão de parecer de alerta à Prefeitura
Municipal de Boa Esperança sob o argumento de o ente ter ultrapassado o limite para alerta, conforme se extrai do Relatório de
Gestão Fiscal- RGF referente ao 1º semestre/2017, conforme se
extrai da tabela a seguir:
Limite de Gastos com Pessoal
Valor
Receita Corrente Líquida – RCL
39.694.334,86
Despesa Total com Pessoal – DTP
20.016.782,25
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP
50,43%
sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e
21.434.940,82
III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo
20.363.193,78
único, Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, §
19.291.446,74
1º, inciso II-LRF)
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59 o
limite para alerta, e o percentual da despesa total com Pessoal
em relação à receita líquida do município ultrapassou esse limite
(48,6% da RCL).
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
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PARECER DE ALERTA
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Emitir PARECER DE ALERTA ao Sr. Lauro Vieira da Silva,
ordenador de despesa do Município de Boa Esperança, nos termos
da Instrução Técnica Inicial 01066/2017-7, cuja cópia deverá ser
encaminhada ao interessado.
1.2. ARQUIVAR, na forma do artigo 330, IV, c/c o artigo 303, do
Regimento Interno deste Tribunal de Contas – Resolução 261/2013.
2. Unânime
3. Data da Sessão: 13/09/2017
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente), Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

[Atas das Sessões - 2ª Câmara]
SESSÃO: 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA 28/6/2017
Aos 28 dias do mês de junho do ano de 2017, às 10h, na Sala das
Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente da Segunda Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a
21ª sessão ordinária do colegiado do exercício de 2017. Integrando
a Câmara estiveram presentes o excelentíssimo senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e a senhora conselheira-substituta
MÁRCIA JACCOUD FREITAS, convocada nos termos do artigo 10, §
5º, do Regimento Interno. Presente, ainda, o Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do senhor LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO
DA SILVA, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral; e EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO, secretário-adjunto das sessões. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES, 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 20ª sessão ordinária do colegiado, antecipadamente encaminhada pelo secretário-adjunto das sessões, por meio eletrônico, aos senhores
conselheiros, auditor e procurador; sendo aprovada à unanimidade.
– COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO COLEGIADO – O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES retificou a pauta de decisão do processo TC-11066/2014, proferida na 20ª sessão ordinária deste colegiado, de modo que onde se lê: “Remeter ao Plenário”,
leia-se: “Adiado”. – 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-1679/2012, que trata de Auditoria realizada
na Prefeitura Municipal de Ibitirama, concedendo, em seguida, a
palavra ao Dr. Victor Nasser Fonseca, que proferiu sustentação oral,
conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O DR. VICTOR
NASSER FONSECA – Excelentíssimo senhor presidente, bom dia!
Ilustríssimo representante do Ministério Público, bom dia! Demais
conselheiros, bom dia! Colegas advogados presentes e demais ouvintes. Hoje estou aqui para falar em meu nome, sou advogado do
Município, efetivo de carreira, o único daquela cidade de Ibitirama,
onde comigo só existe mais um, não concursado, contratado. Em
2011, o que aconteceu nesse edital de licitação? Primeiro queria
trazer para vocês a realidade do município de Ibitirama, caso vocês
não conheçam. O Município de Ibitirama tem nove mil habitantes,
rodeado por montanhas e estradas vicinais de chão, empresas não
existem, especialmente essa de transporte escolar. O fato que se
deu, o Município publicou o edital de licitação três vezes, a primeira
deserta, a segunda também deserta, oportunidade em que o município já poderia ter contratado de forma direta, haja vista as duas
deserções, mas, não, o município insistiu com o seu interesse de
contratar dentro da Lei 8666/93, buscando pela verdadeira disputa
e republicou o edital de licitação. Acontece que apenas uma empresa surgiu para a disputa, e a auditoria, em especial o que tange ao
edital, encontrou possíveis três irregularidades: a primeira, como
bem apontou o conselheiro Sérgio, disse a respeito à publicidade,
que não teria havido uma certa publicidade no edital, o que, ao meu
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ver, com todo o respeito, não é uma verdade, já que foi publicado
por três vezes o edital. Então, foi dada, sim, uma ampla publicação,
no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, jornal de grande
circulação, site da Prefeitura e não houve qualquer questionamento
no que diz respeito aos licitantes, população e, também, pelo próprio Ministério Público de Contas. Todos deixaram o edital correr
tranquilamente, o que trouxe uma certa tranquilidade para o Município em todas as três publicações deste edital. Então, o que aconteceu? Houve a licitação e uma empresa consagrou-se vencedora
do certame, sendo dada ampla publicidade do mesmo. Os auditores
também entenderam que havia um item da licitação que exigia que
os licitantes trouxessem toda uma documentação vinculada ao Detran para que pudessem exercer o serviço de transporte escolar.
Mas não foi o município que criou essa normativa, é uma própria
normativa do Detran, a 018/2010, que exige que os licitantes tenham essa documentação. Entendeu os auditores, aí já é subjetivo,
que ao invés de trazer os documentos, os licitantes poderiam trazer
uma simples declaração. Não discordo deles em parte, mas compete ao Município criar a sua forma de averiguar documentação. Se o
Detran pode averiguar, porque não o município também fazê-lo.
Então, pela segurança jurídica, sabemos que, em especial, em se
tratando de licitantes, podem muito bem ter uma certidão em dia,
mas a documentação que trouxe validade àquela certidão ter perdido, por alguma causa, a sua validade. Então, nada melhor do que
dois setores públicos poderem avaliar aquela documentação, o Detran, quando deu a permissão, e o município, mais uma vez, depois
de um certo tempo daquela certidão obtida, daquela irregularidade,
também poder avaliar a documentação pertinente ao caso. A Lei
8666/93 não exige a forma, não fala que o licitante tem que trazer
uma declaração, fala da documentação e assim o Município também
o fez. O Detran exigiu, o Município também exigiu, por sua vez,
também, avalizar aquela documentação. Seguindo o item 4.3, o
pregão era por item, eram 72 itens específicos, grosso modo, são
setenta e duas licitações, cada uma com sua peculiaridade, cada
linha de trânsito, cada linha de alunos que os transportadores fizeram uso ali, era uma licitação. O que quero dizer com isso? Sou um
licitante, pessoa física e pessoa jurídica, e aí que esta o cerne da
questão: de acordo com o Tribunal de Contas, não o Tribunal, os
auditores, não havia possibilidade para pessoas físicas participarem
da licitação, em que pese haver o tipo da licitação que foi o menor
preço por item e, também, haver um item específico, 6.1.2, no
edital, dizendo como que as pessoas físicas deveriam proceder para
poder participar daquela licitação, mais ou menos umas duas folhas, orientando como as pessoas físicas poderiam participar daquela licitação. Acontece que o item 4.3, realmente, está muito
confuso e, pelo menos para mim, que foi o advogado que analisou
a situação, no mínimo, possui duas interpretações. Aquela, sem
sombra de dúvidas, dada pelos auditores, que dizem que se o licitante, pessoa física ou jurídica, não cotasse todos os itens ali constantes, seria alijado da licitação. Essa sem sombra de dúvida é uma
interpretação. A segunda, dada pelo setor jurídico do Município foi
qual? Cada item é uma licitação. Então se eu não cotar para aquele
item específico, estou fora daquele item, não de toda licitação. Até
porque, embasado no artigo 6º, inciso VIII, alínea “b” da 8666/93,
que faço questão de ler, aqui, para os senhores, o artigo 6º, quando trata de execução indireta de serviços, a alínea “b” diz o seguinte: “A empreitada por preço unitário acontece quando se contrata a
execução da obra ou do serviço por preço certo de unidade determinadas”. Foi exatamente o que aconteceu, setenta e dois itens
estabelecidos e cada licitante teria que cotar. Quero o item cinco,
cotarei para o item cinco, não quero os seis, não vou cotar para o
seis, como não cotei para o seis, lá na frente não poderei cotá-lo. O
próprio artigo 6º já delimita a forma e, mais interessante ainda, o
artigo 45, quando trata do julgamento das propostas, versa o seguinte: “O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação”. Qual o tipo aqui? Menor preço por item. Então, não há que
se falar em lote fechado, não há que se falar em lote único, como
assim interpretou os nobres auditores que, a meu ver, não entenderam qual era, realmente, o cerne da questão. Outro ponto interessante, também, que tem que ser levantado é que estávamos em
fevereiro quando foi feito esse edital de licitação. Só de pregões era
o quadragésimo sétimo, sem falar em tomada de preço, em dispensas, inexigibilidades e concorrências. Então, erros formais são passíveis, certamente, caso houvesse algum tipo de recurso que traria
uma maior atenção para esse edital, teria sido percebido, talvez,
esse ligeiro equívoco na formatação do item, que, a meu ver, não
ocorreu. Mas como entenderam os auditores nessa primeira interpretação que, aqui, passei para os Senhores, essa pequena incongruência do item. Dando continuidade ainda, preciso falar aqui,
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como os meus colegas da Ordem disseram semana passada, a respeito da responsabilização do advogado parecerista. Venho, aqui,
mais como desabafo, realmente, hoje a atividade advocatícia no
ente público, com eu, advogado de carreira, vem virando uma atividade de risco. A gente tem assoberbados trabalhos, assoberbadas
tarefas e um simples parecer ou uma simples assinatura num processo de edital como esse. Imaginem quarenta e sete editais de
pregão no início de fevereiro, mais de um edital por dia, que passa
pela procuradoria, só de licitação pregão para que seja analisado. E
se exigir tamanho rigor, a meu ver, com todo respeito, é um pouco
exagerado. Não fugindo da responsabilidade do advogado, que tem
que ser responsabilizado, sim, quando age com dolo, quando age
com má-fé, quando age com o intuito de fraudar uma licitação, esse
sim, tem que ser penalizado, agora, não o parecerista, que, às vezes, tem uma interpretação diferente daquela dada pelo controle. O
controle tem que ser feito e é benéfico, sempre feito com muita
responsabilidade, como sempre foi feito por este Tribunal de Contas, aqui, do nosso Estado. Então, esse é mais do que um pedido,
aqui, para os conselheiros, é realmente um desabafo, a prefeitura
de Ibitirama conta apenas comigo como advogado efetivo daquela
comarca. Dando continuidade, ainda na responsabilidade do parecerista, agora, recentemente, mais ou menos uns três meses atrás,
a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu um habeas
corpus para trancar a ação penal que respondia a procuradora do
Município de Campos, responsável por parecer técnico que amparou a dispensa de licitação de construção de apartamentos populares. De acordo com a Ministra Laurita Vaz, apenas a simples emissão do parecer jurídico, sem demonstração da presença de nexo da
causalidade entre a conduta a ele imputada e a realização do fato
típico, não pode ser punido o advogado, não pode ser responsabilizado por conta de uma situação dessa. O regular exercício da ação
penal, ainda no âmbito penal, exige um lastro probatório mínimo
para subsidiar a acusação, não basta mera informação de ter havido a conduta criminosa, sob pena de subversão do caráter estatal
em inaceitável arbítrio. Então, volto a colocar aqui para os nobres
conselheiros a situação colocada. Os itens, caso haja algum tipo de
irregularidade, no mínimo possuem duas interpretações. Uma delas
foi adotada pela procuradoria jurídica e esse edital de licitação já
vinha sendo repetido pelo Município anos anteriores e nunca, também, foi encontrado qualquer tipo de irregularidade quando foi analisado pelos nobres auditores, o que, também, deu bastante tranquilidade para mim como parecerista, à época, para emitir o parecer nesse edital de licitação. Então pleiteio aos senhores pela improcedência do pedido do Ministério Público de sanção no que diz
respeito ao edital de licitação analisado e que, caso permaneça, que
fique apenas como uma recomendação para o Município para reestruturar a Procuradoria Geral de Ibitirama que só conta com um
advogado e a gente faz o que está ao meu alcance, sabemos todos
que temos limites e temos condições de trabalho. Agradeço aos
senhores e bom dia. (FINAL)” Devolvida a palavra ao relator, sua
excelência retirou de pauta o processo, solicitando a juntada das
notas taquigráficas e documentos trazidos pelo defendente e o encaminhamento dos autos ao seu gabinete. 2) Ato contínuo, 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-550/2014, que trata
de Inspeção realizada na Câmara Municipal de Dores do Rio Preto,
concedendo, em seguida, a palavra ao Dr. Altamiro Thadeu Frontino
Sobreiro, representando a senhora Cláudia Martins Bastos, que
proferiu sustentação oral, conforme notas taquigráficas a seguir
transcritas: “O DR. ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRA
– Senhor presidente e relator, demais conselheiros, representante
do Ministério Público, serventuários, advogados, partes que acompanham a presente sessão, meu bom dia a todos. Como muito bem
relatado, trata de uma fiscalização, uma inspeção que foi decorrente do protocolo de vereadores da Câmara de Dores do Rio Preto que
relatavam uma suposta ocorrência de irregularidades num evento
intitulado com “Carnaval nas Montanhas” no ano de 2013 e supostas irregularidades em reforma nos veículos ônibus, Placas GKO
5103 e GLU 4066, no exercício de 2012. A instrução técnica que
consta aos autos, às folhas 145/161, listou seis supostas irregularidades, no entender daquele corpo técnico. Essa instrução foi tombada sob o nº 1915/2015. Após as justificativas e os esclarecimentos prestados pela responsável, senhora Cláudia Martins Basto, a
ITC 3882 concluiu pelo afastamento de quatro dos seis indicativos
de irregularidade e, no que diz respeito aos dois remanescentes,
afastou a imputação de ressarcimento. Portanto, a presente sustentação oral irá abordar apenas esses dois pontos remanescentes,
que constam na Instrução Técnica Conclusiva. Aproveito a oportunidade para pedir ao relator a juntada, já que preparamos um me-
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morial inscrito refutando esses dois argumentos suscitados pela
área técnica na manutenção das duas irregularidades. Então, estamos, também, requerendo a juntada desse material que traz julgados, jurisprudências e aborda de forma mais profunda esses apontamentos suscitados pela área técnica e a presente sustentação
oral abordar de forma sintética os dois indicativos de irregularidades mantidos pela área técnica. O primeiro apontamento consta no
item 2.1, onde a equipe técnica não considerou válida a liquidação
do serviço, pois teria prestado de forma diferenciada do que originariamente contratado. Na verdade, aqui, trata-se de apenas uma
nomenclatura utilizada pela prestadora do serviço, por quê? De
fato, a prefeitura teria contratado a empresa Maria José Moreira
Ornelas ME para prestar o serviço de guia turístico e apoio aos turistas, visitantes e demais pessoas no décimo segundo carnaval nas
montanhas, que se realizou no dia nove a doze de fevereiro de
2013. E a contratada teria declarado que o serviço efetivamente
prestado teria sido de apoio e de segurança aos visitantes. Então, a
área técnica não questiona de forma alguma a execução e a prestação dos serviços, mas questiona a nomenclatura utilizada de
apoio e serviço de guia turístico. Ora, trata-se de uma questão
meramente formal, o serviço foi de fato e resta devidamente comprovado. Tanto é que a área técnica afastou o indicativo de irregularidade. Acredita a defesa que esse mero apontamento formal não
é capaz de macular os atos de gestão. Também estamos juntando
no anexo CD 143, mostrando o CNAE da empresa, que demonstra,
claramente, que os serviços são efetivamente compatíveis, ou seja,
não há nenhuma irregularidade que possa macular os atos. Também temos o artigo 65 da Lei de Licitações, que não veda qualquer
tipo de alteração do objeto contratual, mostrando, também, que a
conduta adotada pela administração atestou a regularidade plena e
no mais estamos trazendo algumas questões técnicas no que diz
respeito à matriz de responsabilidade. Porque esse indicativo, esse
processo não versa apenas em face da Cláudia Martins Bastos, que
era a ex-prefeita, mas também de outros servidores públicos e no
que diz respeito à matriz de responsabilidade nessa irregularidade
remanescente temos que todos os serviços foram devidamente
atestados pelos agentes públicos, ou seja, essa suposta discussão
desse erro formal que gravitou entre a nomenclatura utilizada na
realização do serviço, em momento nenhum foi levado à esfera
jurídica da prefeita municipal. Razão pela qual estamos, aqui, juntando diversos julgados que tem o condão de afastar a imputação
de responsabilidade ao prefeito quando os atos estão todos consubstanciados em manifestações da procuradoria, da secretaria, do
fiscal do contrato que atestam e comprovam a realização do serviço. E aqui o mais importante, como dito inicialmente, a área técnica
afastou o indicativo de ressarcimento que reconheceu e entendeu
que os serviços foram, efetivamente, prestados, razão pela qual
entendemos que não subsiste o presente indicativo de irregularidade. O segundo item suscitado e mantido pela Instrução Técnica
Conclusiva refere-se ao item 2.6, trata-se de uma despesa na ordem de quatro mil e quinhentos reais relacionados a serviço de
lanternagem, pintura no ônibus de transporte escolar, placas GKO
5103 e GLU 4066. Peço aspas para citar a passagem da área técnica que reconheceu os argumentos de defesa e afastou os indicativos de ressarcimento. A área técnica disse o seguinte: “Desse
modo, tendo em vista que à época da realização da manutenção
dos veículos Placas GKO 5103 e GLU 4066, os mesmos ainda eram
utilizados, cabendo à administração a análise da conveniência da
contratação. E considerando que, somente no exercício de 2014, a
administração decidiu leiloar os referidos bens, somos pelo afastamento da hipótese de ressarcimento dos valores despendidos. Portanto a área técnica reconheceu que o serviço foi efetivamente
prestado, afastou o ressarcimento, mas manteve a irregularidade
porque, supostamente, não teria havido empenho prévio e irregularidade na liquidação. Ocorre que, no que diz respeito à defesa da
senhora Cláudia, aqui, ora exercida, neste momento, temos a registrar que no relatório de auditoria essa imputação não é de responsabilidade da senhora Cláudia, tanto é que consta à folha 129
dos autos que essa responsabilidade foi atribuída a senhora Gilda
de Fátima Toledo e não a senhora Cláudia. A instrução técnica não
analisou os argumentos de defesa suscitados na peça defensiva que
foi protocolada quando da manifestação dos esclarecimentos. E
constam aos autos de forma clara que em momento nenhum essa
responsabilidade foi imputada a ora defendente, o que foi surpresada com a Instrução Técnica Conclusiva que lhe imputou esse apontamento. Então, estamos, aqui, fazendo a defesa no sentido de que
esse item não guarda qualquer correlação com a senhora Cláudia já
que na hora da individualização e da matriz de responsabilidade, a
sua responsabilidade foi afastada e imputada a senhora Gilda de
Fátima Toledo que, também, figura no presente processo, razão
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pela qual estamos requerendo o afastamento desse indicativo no
que diz respeito a senhora Cláudia. No mais, também, estamos
trazendo, aqui, elementos que comprovam que, mesmo se pudesse, hipoteticamente falando, se esse indicativo de irregularidade
pudesse ser imputado a ora manifestante, também, teríamos que
aplicar o entendimento da matriz de responsabilidade já que todos
os pareceres e todas as ponderações técnicas atestavam a plena
legalidade. E a realização de prévio empenho não está inserida dentro do escopo das responsabilidades da prefeita e o processo demonstrava, claramente, que tudo havia sido feito e realizado de
forma correta pela secretaria responsável pela pasta, razão pela
qual estamos trazendo alguns julgados deste Tribunal de Contas e
de outros tribunais que afastam a imputação da prefeita em situações análogas. São essas as considerações senhor conselheiro relator. Requeiro a juntada do memorial escrito que traz e aborda de
forma profunda esses apontamentos, que foram suscitados na presente sustentação oral, que, como disse, são dois indicativos de
irregularidades, já que a área técnica reconheceu o afastamento
dos outros quatro indicativos e, no que diz respeito a esses dois
indicativos, foi afastado o indicativo de ressarcimento. Portanto,
trata-se de irregularidades, meramente, formais que não tem o
condão de macular os atos de gestão, razão pela qual requeremos
o afastamento dos indicativos e que sejam considerados regulares
os atos de gestão praticados pela senhora Claudia Martins Bastos.
(FINAL)” Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou de
pauta o processo, solicitando a juntada das notas taquigráficas e
documentos trazidos pelo defendente e o encaminhamento dos autos ao seu gabinete. 3) Após as sustentações orais, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, tendo em
vista pedido de preferência do processo TC-2106/2012, que trata
de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Santa Maria
de Jetibá, relativa ao exercício de 2011, informou que o referido
processo seria adiado. 4) Antes de julgar o mérito do processo TC1467/2012, que trata de Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Iúna, relativa ao exercício de 2011, o relator, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, manteve seu posicionamento pelo indeferimento da preliminar suscitada pelo conselheiro convocado JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI na 18ª sessão ordinária deste
colegiado no sentido de que fosse reaberta a instrução processual,
tendo sido acompanhado pelo colegiado, à unanimidade. 5) O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, solicitou ao secretário-adjunto das sessões que apregoasse os interessados e/ou seus representantes legais nos autos dos processos
TC-7290/2002, que trata de Tomada de Contas Especial da Secretaria de Estado da Educação, e TC-2106/2012, que trata de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, relativa ao exercício de 2011, todos de sua relatoria, a fim de
verificar a presença em colegiado para o exercício das sustentações
orais requeridas, nos termos do artigo 327, §§ 2º e 6º, do Regimento Interno deste Tribunal, o que foi procedido. Apregoados os
responsáveis e não havendo manifestação, os processos foram
adiados. 6) O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, solicitou ao secretário-adjunto das sessões que apregoasse os interessados e/ou seus representantes legais nos autos
dos processos TC-1229/2011, que trata de Prestação de Contas
Anual da Câmara Municipal de Pedro Canário, relativa ao exercício
de 2010, TC-7563/2012, que trata de Representação em face da
Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A, TC-3048/2014,
que trata de Representação em face da Câmara Municipal de Santa
Maria de Jetibá, todos de sua relatoria, a fim de verificar a presença
em colegiado para o exercício das sustentações orais requeridas,
nos termos do artigo 327, §§ 2º e 6º, do Regimento Interno deste
Tribunal, o que foi procedido. Apregoados os responsáveis e não
havendo manifestação, os processos foram mantidos em pauta, nos
termos regimentais. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 37 processos constantes da pauta, fls. 11 a 18, 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 11h30min, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhor conselheiro-substituto e senhor procurador para a próxima sessão ordinária, a
ser realizada no dia cinco de julho de 2017, quarta-feira, às 10h. E,
para constar, eu, EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO, secretário-adjunto das sessões, lavrei a presente ata, que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente,
demais conselheiros, senhor auditor e senhor procurador.
- CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL
Processo: 02704/2005-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
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Exercício: 2004
Apensos: 05905/2004-6
Interessado: PREFEITURA BAIXO GUANDU
Responsável: JOSE FRANCISCO DE BARROS [LUCINEIA SEIBEL STORCH]
Deliberações: Adiado
Processo: 06021/2012-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Sooretama
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Responsável: CARLOS SERGIO TINTORI DE OLIVEIRA,
ELIZANGELA FERRAZ SANT ANNA MIRANDA, ESMAEL NUNES LOUREIRO, FILIPE VENTURINI SIGNORELLI [FILIPE
VENTURINI SIGNORELLI], JAIR ANTONIO GUASTI, JOANA DA
CONCEICAO RANGEL, MACIEL FERREIRA COUTO, MATEUS
ROBERTE CARIAS, ROSA HELENA ROBERTE CARDOSO CARIAS, ROSILENE TRINDADE RODRIGUES CARIAS, SAMIRA
MAGNAGO DA SILVA, TANIA RODRIGUES DE FRANCA [TANIA RODRIGUES DE FRANÇA], UBIRATAN ROBERTE CARDOSO
PASSOS, URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA, WESLEM SANTANA FERREIRA
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo: 03069/2013-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Apensos: 02335/2013-4
Interessado: PREFEITURA NOVA VENECIA
Responsável: WILSON LUIZ VENTURIM
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01214/2016-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 05238/2015-7
Representante: ADMILSON RIBEIRO BRUM [Marcio Azevedo Schneider, Sebastião Rivelino de Souza Amaral, Vanessa Moreira Vargas]
Responsável: ANTONIO MORAIS FILHO [BRUNA HOLZ BADKE
BREDA], CARLOS RUBENS DA SILVA [BRUNA HOLZ BADKE
BREDA], ELCIMAR DE SOUZA ALVES, EMERSON RODRIGUES
CARDOSO [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], JESSUI ALBINO
GONCALVES [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], JOAO LUIZ COZER [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], JUVENAL CALIXTO FILHO [ADVOCACIA RIVELINO AMARAL], PAULO ROBERTO DOS
REIS, SEBASTIAO DA CRUZ CAETANO [BRUNA HOLZ BADKE
BREDA], VALEZIO ARMANI [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], WILSON PINTO DAS MERCES [BRUNA HOLZ BADKE BREDA]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03459/2016-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Divino de São Lourenço
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: SEBASTIAO AYLSON GOMES DE MOURA
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 04901/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Responsável: MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS
Deliberações: Adiado
Processo: 04995/2016-1
Unidade gestora: Fundo de Fomento do Turismo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: JOSE SALES FILHO, ROBSON LEITE NASCIMENTO
Deliberações: Adiado
Processo: 06861/2016-2
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Marilândia
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
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Exercício: 2015
Responsável: DULCIMAR RIGO MILANEZ
Deliberações: Adiado
Processo: 07443/2016-5
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: AURECIL GONCALVES MURUCI
Deliberações: Adiado
Processo: 09834/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Terceiro interessado: ALENCAR MARIM
Deliberações: Adiado
Processo: 02463/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 02464/2017-6, 13304/2015-8
Recorrente: FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02464/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 02463/2017-1, 13304/2015-8
Recorrente: ROBERTO FORTUNATO FIORIN
Deliberações: Adiado
Total: 12 processos
- CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 01513/2011-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Ecoporanga
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2010
Apensos: 04853/2011-3
Responsável: DENIVALDO ALVES CALDEIRA [FABIO MACHADO COSTA], EDINEI OLIVEIRA GASPAR, ELIAS TAVARES [ANNA PAULA SENA SGRANCIO MOREIRA, MAULY MARTINS
DA SILVA], FABIO MACHADO DA COSTA, NESTOR AMORIM
FILHO [FABIO MACHADO COSTA], REDE SIM SAT DE RADIO
TELEVISAO E COMUNICACOES LTDA - ME [ALESSANDRA ANTUNES COELHO, BRUNO OLIVEIRA CARDOSO, FABIANO CARVALHO DE BRITO, FERNANDA MONIQUE RODRIGUES DOS SANTOS,
LEONARDO FELIPE PIMENTA DE PAOLI, LUIZA GOMES DA SILVA,
NEYMAR ZAVARIZE, RAFAEL LIBARDI COMARELA, RODRIGO DA
SILVA OLIVEIRA], RV VIGILANCIA LTDA - ME, SIRLENE LEITE
DA COSTA, VSP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação em relação à PCA. Acolher parcialmente razões de justificativa. Multa 1000 VRTE. Arquivar.
Processo: 01777/2011-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Governador Lindenberg
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2010
Apensos: 04073/2010-1
Responsável: ALINE DA VITORIA CARDOSO, ALLAN ANTONIO SARNAGLIA [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO
RIBEIRO DA SILVA], ANGELA MARIA ALTOE MONTOZO [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA],
GENIVALDO PIONA [PABLO DE ANDRADE RODRIGUES, SILVIA
CRISTINA VELOSO], GRAZIELE MARQUES FINCO NOVENTA [PABLO DE ANDRADE RODRIGUES, SILVIA CRISTINA VELOSO], JONECI INACIO DE OLIVEIRA, JORIELSEN ALENCASTRO MORELLO, KERLEY CHRISTINA BENDINELLI AUER, LEOCIR FEHLBERG [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO
RIBEIRO DA SILVA], LUIZ MARCOS PERINI FIOROT, MARIA
CLEIDES VICOZA CORADINI GRASSI [ALTAMIRO THADEU F.
SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA], MARIA CRISTINA
PINA OLIVEIRA FIORIN [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO,
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA], PAULO ROBERTO LUBIANA,
SANDRA PAULO PASSAMAI [PABLO DE ANDRADE RODRIGUES,
SILVIA CRISTINA VELOSO]
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Deliberações: Acórdão. Irregular. Ressarcimento solidário. Multa
3000 VRTE p/ Genivaldo Piona. Recomendação. Arquivar.
Processo: 01467/2012-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Iúna
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
Interessado: CAMARA IUNA
Responsável: VOLMIR HOTE DA SILVA
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Não preliminar de diligência
suscitada pelo cons. João Luiz. No mérito, regular, quitação, arquivar.
Processo: 02497/2014-6
Unidade gestora: Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Interessado: IPEM-ES
Responsável: PAULO RENATO RODRIGUES, WILLIAN LUIZ
DE ABREU
Vista: José Antonio Almeida Pimentel (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. José Antonio Almeida Pimentel.
Processo: 05702/2015-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Classificação: Tomada de Contas Especial
Apensos: 08314/2014-1
Responsável: PAULO FERNANDO MIGNONE
Deliberações: Decisão. Desapensar processo principal. Devolver à
origem.
Processo: 06958/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: JOAO BOSCO DIAS
Deliberações: Decisão. Arquivar.
Total: 6 processos
- CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 07290/2002-4
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: PREFEITURA MANTENOPOLIS
Responsável: EDUARDO ALVES CARNEIRO, EDVALDO RICATTO, ERNESTO PAIZANTE PEREIRA, MARCELO NASSAR
GONCALVES
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 03019/2008-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marilândia
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Apensos: 03023/2008-9
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: OSMAR PASSAMANI [PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01229/2011-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pedro Canário
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2010
Apensos: 03174/2011-4
Interessado: CAMARA PEDRO CANARIO
Responsável: ERNALDO FRANCISCO GONCALVES
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 01679/2012-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Interessado: PREFEITURA IBITIRAMA
Responsável: F R OLIVEIRA - ME, JAVAN DE OLIVEIRA SILVA, JOSIMAR XAVIER DA COSTA, ODINEIR BOREL CESAR,
RENAN LEAL DE OLIVEIRA, VICTOR NASSER FONSECA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
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Processo: 02106/2012-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Classificação: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2011
Apensos: 06830/2012-4
Interessado: CAMARA SANTA MARIA JETIBA
Responsável: ALAIRA HAMER [CARLOS CEZAR LIBERATORE
JUNIOR, Leonardo Becker Passos de Oliveira, MARCELO SEMPRINI
FERREIRA], EITEL GUMS, LINDOLFO TUROW [LUIZ AUGUSTO
MILL], MARIA HENKE [CARLOS CEZAR LIBERATORE JUNIOR,
MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA],
NELSON MIERTSCHINK [CARLOS CEZAR LIBERATORE JUNIOR,
CHRISTIAN LUIZ T. DE REZENDE LUGON, LUIZ ALFREDO SOUZA
E MELLO, MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA]
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 07563/2012-2
Unidade gestora: Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS [Ana
Paula Pimentel Gomes, Bianca Fundão de Menezes, Bruno La-Gatta Martins, Déborah Pôncio Leite, Décio Freire, DECIO FREIRE E
ADVOGADOS ASSOCIADOS, Wilson Pereira Campos Fontoura]
Responsável: CARMO ROBILOTTA ZEITUNE, GETULIO DARCY CURTY PIRES, LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 02868/2013-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Responsável: ROMARIO CELSO BAZILIO DE SOUZA
Deliberações: Decisão. Diligência “in loco”. Prazo: 30 dias.
Processo: 03061/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Responsável: EDSON SOARES BENFICA
Deliberações: Decisão. Diligência “in loco”. Prazo 30 dias.
Processo: 03062/2013-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Responsável: ODAEL SPADETO [Glaucio Vieira de Figueiredo,
João Ângelo Belisário]
Deliberações: Decisão. Diligência “in loco”. Prazo 30 dias.
Processo: 03082/2013-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iúna
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Interessado: PREFEITURA IUNA
Responsável: JOSE RAMOS FURTADO, ROGERIO CRUZ SILVA
Deliberações: Decisão. Diligência “in loco”. Prazo 30 dias.
Processo: 06624/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
Responsável: JOSE HANSTENREITER, LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN, SANTA MARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME
Deliberações: Acórdão. Contas irregulares. Ressarcimento solidário. Multa R$ 3.000,00. Arquivar.
Processo: 00550/2014-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Dores do Rio Preto
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Inspeção
Responsável: ANGELO JARDIM DE CARVALHO, CARLOS RODRIGO MACEDO VASCONCELOS, CLAUDIA MARTINS BASTOS [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA
SILVA], GILDA DE FATIMA TOLEDO SOUZA, GUSTAVO BRAGA
DA SILVA, JANDIRA MONTEIRO TEIXEIRA, MARIA JOSE
MOREIRA ORNELAS 65297920744, THIAGO ROMERO RODRIGUES
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
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Processo: 03048/2014-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: CAMARA SANTA MARIA JETIBA
Responsável: EDUARDO STUHR
Terceiro interessado: ADEMAR ESPINDULA, LEVI ESPINDULA
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 06809/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: AMR ENGENHARIA LTDA ME [HELCIO PIMENTEL
DE JESUS, JOAQUIM FERREIRA SILVA NETO]
Responsável: CARMOZINA MARIA PIRES MARTINS VIEIRA,
FELIPE SIQUEIRA PIRES, JAIR FERRACO JUNIOR [ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR, RICARDO TEDOLDI MACHADO], JANAINA NICOLI ROSA, LUIZ CARLOS PIASSI, MARIA ELIETE
PEDRUZZI, MARIO PUPIM JUNIOR, RICARDO TEDOLDI MACHADO [ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR]
Terceiro interessado: SUPER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP
Deliberações: Adiado
Processo: 11066/2014-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
Responsável: EDIMILSON SANTOS ELIZIARIO, ELAINE
CRISTINA ARPINI [ELAINE CRISTINA ARPINI]
Deliberações: Acórdão. Rejeitar parcialmente alegações de defesa.
Contas irregulares. Ressarcimento solidário. Multa individual R$
3.000,00. Determinações. Arquivar.
Processo: 04228/2015-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Irupi
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: FUNDO M SAUDE IRUPI
Responsável: CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK, ROZIEL ESTEVAO OLAVO, SIMONE TIENGO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Irregular. Multa 1000 VRTE. Arquivar.
Processo: 04464/2015-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Irupi
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: DEBORA COSTA STORCK, PAULO CESAR
SCHUAB
Deliberações: Acórdão. Extinguir punibilidade de Paulo Cesar
Schuab. Regular com ressalva p/ Debora Costa. Quitação. Recomendação. Arquivar.
Processo: 06249/2016-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muqui
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2015
Responsável: SERGIO LUIZ ANEQUIM
Deliberações: Decisão. Manutenção das determinações da DECISÃO 1306/2017 a partir da posse do novo gestor.
Processo: 02304/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Outras autoridades (AURELI OLIVEIRA JURUMENHA TURRA)
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Total: 19 processos
Total geral: 37 processos
SESSÃO: 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA 5/7/2017
Aos cinco dias do mês de julho do ano de 2017, às 10h, na Sala
das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo
senhor presidente da Segunda Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, invocando a proteção de Deus, declarou
aberta a 22ª sessão ordinária do colegiado do exercício de 2017.
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Integrando a Câmara estiveram presentes o excelentíssimo senhor
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e a excelentíssima senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS, convocada para composição de quórum nos termos do artigo 10, § 5º, do
Regimento Interno deste Tribunal, conforme designação ocorrida
na 21ª sessão ordinária do corrente do Plenário desta Corte. Presente, ainda, o Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do
senhor HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, procurador especial
de contas em substituição ao procurador-geral; e ODILSON SOUZA
BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, 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 21ª sessão ordinária do colegiado, antecipadamente encaminhada pelo secretário-adjunto das sessões, por meio
eletrônico, aos senhores conselheiros, auditor e procurador; sendo
aprovada à unanimidade. – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA – O
senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES,
informou que todos os processos constantes da pauta do senhor
conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL seriam adiados. –
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 da sustentação oral solicitada no processo TC-7563/2012, que trata de Representação em face da Centrais de Abastecimento do Espírito Santo
S/A, concedendo, em seguida, a palavra ao Dr. Eder Jacoboski Viegas, que suscitou questão de ordem, conforme notas taquigráficas
a seguir transcritas: “O DR. EDER VIEGAS JACOBOSKI – Senhor
presidente, demais conselheiros, representante do Ministério Público de Contas, diretores, demais serventuários aqui presentes, bom
dia! Senhor presidente, existe uma questão a ser observada nesse
processo e gostaria de trazer como uma questão de ordem, mas
não sei se seria o caso. A empresa responsável pela licitação, no
caso, Viegas e Almeida, não foi citada nesse processo para poder se
manifestar porque, diretamente, a representação traz implicações
no contrato ora vigente e, também, na prestação de serviço. Então,
está diretamente ligada aos interesses da sociedade.
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES –
Doutor Eder, em virtude desse levantamento, farei o seguinte: vou
adiar o processo e devolver ao meu Gabinete para que possamos
verificar, a bem da verdade. Então fica adiado, mas se o senhor quiser fazer hoje a defesa, sem problema, mas iremos verificar para
notificar a empresa. O DR. EDER VIEGAS JACOBOSKI – Tudo
bem! Se for o caso, então, presidente, gostaria de sustentar a defesa posteriormente, porque acho mais interessante. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – Está deferido.
O DR. EDER VIEGAS JACOBOSKI – Muito obrigado! (Final)”
Devolvida a palavra ao relator, sua excelência adiou o processo,
solicitando a juntada das notas taquigráficas e o encaminhamento
dos autos ao seu gabinete. 2) Ato contínuo, 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-6102/2012, que trata de Tomada de
Contas Especial instaurada na Prefeitura Municipal de Conceição do
Castelo, concedendo, em seguida, a palavra ao senhor Francisco
Saulo Belisário, que proferiu sustentação oral, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. FRANCISCO SAULO BELISARIO – Obrigado, senhor presidente! Gostaria de cumprimentar o
senhor presidente e demais conselheiros, funcionários desta Casa,
senhoras e senhores aqui presentes. Não diria que é um prazer
estar aqui, porque, devido ao assunto, não o é, mas, ao mesmo
tempo, se torna, visto que estamos aqui justamente com a vontade de explicitar aquilo que, realmente, pensamos. Na realidade,
fato é que estou aqui, além de me colocar à disposição, para fazer um pedido de reconsideração: considerando que, na época, em
2006, eu, Francisco Saulo Belisario, era o prefeito municipal, e que
chegou ao nosso conhecimento que a Prefeitura tinha créditos na
Receita Federal, créditos estes provenientes de retenção indevida
do PASEP; considerando que, a partir deste momento, se o Município não providenciasse uma forma legal de reaver tais créditos,
estaríamos sendo omissos perante até a opinião pública; considerando que, após discutirmos o assunto com vários funcionários da
Prefeitura, chegamos à conclusão de que ela não tinha quadro de
funcionários qualificados para reaver estes créditos e, assim, resolvemos que faríamos a contratação de uma empresa por meio
de processo licitatório para este fim; considerando que, agindo de
boa-fé e através de regular processo licitatório. Foi então contratada a empresa Urbis - Instituto de Gestão Pública para reaver tais
créditos; considerando que, após alguns pagamentos efetuados à
empresa, percebemos que ela poderia não recuperar os créditos;
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considerando que, imediatamente, tomamos providências contra a
empresa, rescindindo o contrato e cobrando o ressarcimento do
que ela já havia recebido, perfazendo um total de quarenta mil, oitocentos e oitenta e seis reais, total esse dividido em sete parcelas
mensais e sucessivas de cinco mil oitocentos e quarenta cada, das
quais a empresa Urbis devolveu quatro parcelas, dando um total de
vinte e três mil, ficando inadimplentes três parcelas no valor total
de dezessete mil, que, corrigidas, deu um total de vinte e sete mil,
que foi executado judicialmente pelo Município; considerando que
a empresa Urbis não embargou a execução judicial e ainda concordou em pagar este valor, dividido em quatro parcelas fixas de
seis mil, novecentos e noventa e oito, destas fez o pagamento de
três parcelas ficando, então, no débito de uma parcela de seis mil,
novecentos e oitenta e oito, que se encontra devidamente ajuizada
pelo Município em uma competente ação de execução e penhora,
bem com referido valor foi inscrito em dívida ativa, perfazendo um
valor atual de vinte e dois mil, novecentos e vinte e sete, conforme comprovação em anexo que constitui hoje ativos do município;
considerando então, que não foi ressarcido para o município nesta
conturbada contratação, o valor de seis mil, novecentos e oitenta e
oito, na época, em 2012; considerando que fui gestor público por
doze anos e oito meses em um Município, onde antes se praticava com dinheiro público administrações voltadas ao paternalismo
e assistencialismo, tanto que, por problemas políticos, até fogo no
Fórum foi colocado, imaginem os senhores a situação do município!
Ao longo de minha gestão, tive vários erros sim, mais técnicos e
administrativos, até mesmo porque nunca pedi ou mandei ninguém
fazer nada de errado; considerando que, este fato aconteceu no
ano de 2006 e, na época, administramos um orçamento de aproximadamente vinte milhões, e minhas contas foram aprovadas sem
ressalvas; considerando que a Urbis foi contratada para prestação
de um serviço, a de recuperar créditos, e que, ao não cumprir o
contratado e ao se comprometer em ressarcir o valor devido, o
qual o fez quase por completo, ou seja, assumiu total prejuízo, erro
nosso, mas total prejuízo; considerando por último que o nosso
Município, na época, pode ter sido um dos únicos que tomaram
tal atitude. Venho através deste, mui respeitosamente, solicitar reconsideração da decisão do relatório final do Ministério Público de
Contas, proferida pelo doutor Luciano Vieira, procurador-geral. E,
a partir de agora, coloco-me à disposição, se os senhores tiverem
alguma dúvida com relação a essa contratação, de como foi, de
como não foi. O fato é que, por doze anos e oito meses, nunca administrei sozinho, sempre tive equipe; nunca tomávamos decisão
que poderia vir logo em seguida trazer prejuízo ao erário, e se o
erro foi cometido, foi por várias situações. Conforme falei, seria eu
omisso se não tomasse uma providência, visto que a Prefeitura não
tinha funcionários para recuperar créditos que, à época, conforme o
senhor leu, foram vários municípios. Assim, diante dessa situação,
aconteceu esse fato, mas graças a Deus que, à época, descobrimos
a empresa. Eu disse, com todas as letras, que se não devolvessem,
supostamente, o que tinha sido pago, eu iria tomar as providências
piores. É uma pena, pois eu deveria ter tido feito, mas, a partir do
momento que ela esteve em Conceição e assumiu que devolveria
o dinheiro – tanto que devolveu algumas parcelas – dá a entender,
realmente, que ela não tinha, talvez, a devida certeza de receber
o crédito, e nós, na esperança de ter o dinheiro no município problemático, e foi o que fizemos. O fato é que estaria aqui comigo
alguns funcionários, mas acho que não tinha necessidade, e por
isso me coloco à disposição, caso contrário, agradeço.” Em seguida,
o senhor procurador especial de contas HERON CARLOS GOMES DE
OLIVEIRA fez alguns questionamentos ao responsável, solicitando
ao final, nos termos do artigo 81 da Regimento Interno, que as notas taquigráficas fossem inseridas em ata e anexadas nos processos
que tramitam neste Tribunal em que a URBIS é parte responsável,
o que foi anuído pelo presidente, conforme notas taquigráficas a
seguir transcritas: “O SR PROCURADOR, DR. HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA – Senhor presidente, quero cumprimentar
o senhor Francisco que está na defesa de seus interesses e gostaria
de fazer alguma consideração, se vossa senhoria gostaria de tecer
algumas considerações acerca da intermediação da Urbis com o
município de Conceição do Castelo, ou seja, quem fez essa aproximação da Urbis, quem apresentou, como foi feita essa intermediação, a quem o senhor se reportou, como foi feito esse trabalho.
Se vossa senhora se sentir confortável de tecer algumas considerações, fique à vontade para isso. Obrigado.
O SR. FRANCISCO SAULO BELISARIO – Modéstia à parte, sou
gestor público, não tanto de gabinete. Se forem à Conceição, irão
me encontrar nas ações. Chegou através de funcionários de carreira que o Município teria esses créditos e, até então, não conhecia
ninguém. Só me lembro de que um dia esteve esse representante
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na Prefeitura e não iria enfiar as minhas mãos de qualquer forma.
Ele esteve na prefeitura, fizemos uma reunião com o contador e
com o procurador para ver se o que ele estava falando tinha sustentação, porque algumas pessoas defendiam que a Prefeitura não
tinha esse direito. Do que me lembro é de um representante neste
dia. Depois, poderia até fazer uma contração direta, e contratação
direta não faço, até porque, na hora em que se licita dá-se a publicidade. Então, se alguém tem alguma informação por meio desse
momento, ficaremos sabendo de mais coisas. Uso sempre a maior
transparência porque, muitas vezes, as pessoas não querem falar,
mas, em determinado momento, falam. Não tenho a certeza dessa
questão. Justamente, foi contratada a Urbis porque esse representante, acho que induzidamente, pode ter ido e falado com o funcionário, mas tive a grandeza de não fazer por contratação direta e
logo depois estourou aquilo que vimos. Disse “graças a Deus”, porque, depois que estourou, já tinha ido atrás do representante da
empresa, aqui em Vitória, eu e o procurador da época, e falei “se
não devolver...”. Porque, até então, parecia que tinha alguma coisa
de errado, pois quando estive com o representante da empresa,
aqui em Vitória, disse a ele “se você não for à Conceição devolver o
que você recebeu, meu caminho é outro”. Foi quando ele voltou à
Conceição e assumiu de pagar. O SR PROCURADOR, DR. HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Pelo que vossa senhoria está
falando, o representante da Urbis identificou um problema que seria de que o Município teria créditos, ele mostrou a solução, ou seja,
se propôs a recuperar os créditos e propôs a vossa senhoria uma
contratação direta com dispensa do processo licitatório. É esse o
panorama que vossa senhoria está trazendo para essa Casa. O SR.
FRANCISCO SAULO BELISARIO – Isso! Por que, ao ver a escuridão, a contratação direta pode ser uma forma fraudulenta. E pelos
valores que estão aqui, mesmo por menor valor... Porque tenho,
modéstia à parte, conhecimento, pois fui vereador, fui presidente
da Câmara de Conceição. Então aprendi muita coisa na vida pública, onde procuramos errar menos, ou quando temos uma sustentação ao nosso redor, porque não sou conhecedor 100% da lei, quem
é conhecedor 100% da lei é o advogado e, mesmo assim, ele erra,
só que quando ele erra quem paga é o prefeito. Agora, graças a
Deus, parece que mudou alguma coisa, pois o funcionário é solidário. Agora, não quero que isso aconteça porque a responsabilidade
aqui, doutor, é da Urbis, pois ela chegou lá de má-fé, e nós, de
boa-fé, acabamos fazendo um processo licitatório, mesmo que
transparente, mas deu no que deu. Agora, conforme falei, trabalho
em equipe e, para mim, cada um tem que fazer a parte dele – o
contador, o procurador, a comissão de licitação. Então, se porventura isso acontecesse, então que seja imputado a todos. Então,
com toda certeza e grandeza, quero pedir essa reconsideração porque os fatos estão concretos. A Urbis tanto errou que devolveu,
tanto errou que, quando o Município entrou com a ação judicial, ela
não questionou e devolveu – ficou só uma parcela de seis mil sem
devolver que está dando no que deu. O SR PROCURADOR, DR.
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Gostaria de agradecer
a vossa senhoria pelos apontamentos que trouxe para esta Casa,
pois foram muito esclarecedores. Quero solicitar que seja tudo registrado em Ata, bem como ao secretário geral das sessões que
possa encaminhar cópia da ata desta sessão com a fala de vossa
senhoria mostrando a atuação da Urbis em todos os processos que
envolvam a Urbis em trâmite nesta Casa. Agradeço a vossa senhora. O SR. FRANCISCO SAULO BELISARIO – Sou eu que agradeço. Posso protocolar o pedido? O SR. RELATOR, CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Solicitarei a vossa senhoria
que entregue à secretária esses documentos que trouxe, essa defesa, e juntar as notas taquigráficas e devolver ao meu Gabinete.
Agradeço! (Final)” Devolvida a palavra ao relator, sua excelência
adiou o processo, solicitando a juntada das notas taquigráficas e
documentos trazidos pelo defendente e o encaminhamento dos autos ao seu gabinete. 3) O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES, solicitou ao secretário-adjunto das sessões que apregoasse os interessados e/ou seus representantes legais nos autos dos processos TC-2809/2014, que trata de Prestação
de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Pinheiros, relativa ao
exercício de 2013, de relatoria do conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, a fim de verificar a presença em colegiado para o
exercício das sustentações orais requeridas, nos termos do artigo
327, §§ 2º e 6º, do Regimento Interno deste Tribunal, o que foi
procedido. Apregoados os responsáveis e não havendo manifestação, o processo foi adiado. 4) Após o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER relatar o processo TC-3711/2016, que
trata Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de São José
do Calçado, relativa ao exercício de 2015, votando pela regularidade com ressalva e expedição de determinação, o senhor procurador

Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Página 147
especial de contas HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA suscitou
diligência à Câmara Municipal para que envie os documentos obrigatórios faltantes, conforme Instrução Normativa 28/2013. Ao contínuo, o relator negou a diligência, argumentando que a determinação proposta em seu voto supre a ausência dos documentos, que
não macularam o exame das contas, tendo sido acompanhado, à
unanimidade, pelo colegiado, conforme notas taquigráficas a seguir
transcritas: “O SR PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE
OLIVEIRA - Senhor presidente, temos a instrução normativa que
estabelece quais documentos precisam ser enviados para a prestação de contas para o completo exame das prestações de contas. O
gestor não enviou esses documentos e vamos converter isso em
uma determinação, só para que tenhamos uma percepção do grau
de irregularidade. Simplesmente, não se envia e o relator não busca notificar o gestor para que possa justificar qual o motivo que não
seja enviado; aceitamos a prestação de contas; o corpo técnico faz
a análise e nós aqui no Plenário aprovamos as contas e convertemos em determinação para que ele apresente essas documentações, ou seja, é um sistema completamente ilógico, completamente
improdutivo; eles retroalimentam o problema, ou seja, basta o gestor não apresentar a documentação. Então, ficamos sem ação. Só
para vossa excelência ter uma ideia, fazendo leitura de parte do
que escreveu o corpo técnico da Casa: “Conforme transcrito, o justificante afirma que a ausência de encaminhamento dos relatórios e
documentos relativos ao Controle Interno junto à presente PCA decorre do descumprimento de prazo por parte da Controladoria Geral
do Município, que só emitiu seu parecer em 16 de maio de 2016”.
Ou seja, finalizando, conclamo ao conselheiro relator, peço um adido de diligência para que possa novamente oficiar a Câmara Municipal no sentido de que possa mandar esses documentos para que
possamos ter a completude de documentação a ser enviada, de
acordo com a Instrução Normativa 28, sob pena de retroalimentarmos o problema. Basta o gestor não enviar os documentos... Temos uns documentos precários, a área técnica analisa, aqui analisamos no Plenário, aprovamos as contas e convertemos em determinação – estamos retroalimentando o problema. Então, a diligência final que estou pedindo nesses autos é que sobestemos o julgamento das contas, que possamos oficiar ao jurisdicionados para
que envie os documentos faltantes para que seja feita a análise,
posterior envio ao Ministério Público e, aí sim, o julgamento final
pelo Plenário. O SR. RELATOR: CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Na realidade, estamos espedindo determinação que deverá ser objeto de monitoramento por esta Corte. A irregularidade aqui, em si, faltou, realmente, os documentos assinados
pelo Controle Interno, mas as demais questões da prestação de
contas anual estavam todas corretas. Então, de certa forma, a parte essencial dela que estamos julgando está correta. Por isso essa
regularidade com ressalvas e mantenho o meu voto. (Final)” 5)
Quando da apreciação do processo 3370/2013, que trata de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, relativa
ao exercício de 2012, o senhor procurador especial de contas HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA questionou se o presente processo poderia ter sido incluso em pauta, uma vez que o relator,
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, propôs decisão divergente do posicionamento da área técnica e ministerial. Por sua vez,
o relator informou que não estava, neste momento, apreciando o
mérito do processo, mas somente determinando uma diligência,
motivo pelo qual tal situação não se enquadra na previsão no artigo
101, §2º, do Regimento Interno, não havendo, portanto, prejuízo
ao trâmite processual. 6) Após o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES relatar o processo TC-6097/2010, que trata
de Denúncia em face da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, o
senhor procurador especial de contas HERON CARLOS GOMES DE
OLIVEIRA criticou a falta de publicidade no julgamento dos processos que são encaminhados por e-mail com antecedência aos pares
do colegiado, uma vez que o relator, ao proclamar o voto, apenas
cita os itens das irregularidades da ITC, prejudicando a transparência e interditando o debate, bem como prejudica a compreensão
pela sociedade do que está sendo julgado na Corte. 7) O senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, solicitou
ao secretário-adjunto das sessões que apregoasse os interessados
e/ou seus representantes legais nos autos dos processos TC2106/2012, que trata de Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal, relativa ao exercício de 2011, TC-3048/2014, que trata
de Representação em face da Câmara Municipal de Santa Maria de
Jetibá, e TC-5781/2016, que trata de Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, relativa ao exercício
de 2015, todos de sua relatoria, a fim de verificar a presença em
colegiado para o exercício das sustentações orais requeridas, nos
termos do artigo 327, §§ 2º e 6º, do Regimento Interno deste Tri-
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bunal, o que foi procedido. Apregoados os responsáveis e não havendo manifestação, os processos foram adiados. – LEITURA DE
ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO UNÂNIMES – O senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER procedeu à leitura dos Acórdãos
TC-387/2017, nos autos do processo TC-3878/2015, e TC384/2017, nos autos do processo TC-4554/2008. – ORDEM DO DIA
– Julgamento dos 39 processos constantes da pauta, fls. 11 a 17,
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
11h30min, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhor conselheiro-substituto e senhor procurador para a
próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 12 de julho de
2017, quarta-feira, às 10h. E, para constar, eu, ODILSON SOUZA
BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões, lavrei a presente
ata, que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem como
pelo senhor presidente, demais conselheiros, senhor auditor e senhor procurador.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL
Processo: 06885/2003-6
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: JACINTO CASAGRANDE
Deliberações: Adiado

Processo: 03211/2014-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA VILA VALERIO
Responsável: LUIZMAR MIELKE
Deliberações: Adiado

Processo: 02704/2005-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2004
Apensos: 05905/2004-6
Interessado: PREFEITURA BAIXO GUANDU
Responsável: JOSE FRANCISCO DE BARROS [LUCINEIA SEIBEL STORCH]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado

Processo: 01214/2016-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 05238/2015-7
Representante: ADMILSON RIBEIRO BRUM [Marcio Azevedo Schneider, Sebastião Rivelino de Souza Amaral, Vanessa Moreira Vargas]
Responsável: ANTONIO MORAIS FILHO [BRUNA HOLZ BADKE
BREDA], CARLOS RUBENS DA SILVA [BRUNA HOLZ BADKE
BREDA], ELCIMAR DE SOUZA ALVES, EMERSON RODRIGUES
CARDOSO [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], JESSUI ALBINO
GONCALVES [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], JOAO LUIZ COZER [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], JUVENAL CALIXTO FILHO [ADVOCACIA RIVELINO AMARAL], PAULO ROBERTO DOS
REIS, SEBASTIAO DA CRUZ CAETANO [BRUNA HOLZ BADKE
BREDA], VALEZIO ARMANI [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], WILSON PINTO DAS MERCES [BRUNA HOLZ BADKE BREDA]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado

Processo: 09321/2010-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Piúma
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Interessado: PREFEITURA PIUMA
Responsável: ANTONIO CARLOS SENA FILHO - ME, ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA DE PIUMA, JOSE RICARDO
PEREIRA DA COSTA [VITOR RIZZO MENECHINI], MARCOS VINICIUS SOUSA RAMOS [HEVERTON DE OLIVEIRA BRANDÃO JUNIOR, JOSÉ CARLOS NASCIF AMM, LUIZ BERNARD SARDENBERG
MOULIN, RODRIGO JOSÉ PINTO AMM, VITOR BELISÁRIO COUTO,
WEBER CAMPOS VITRAL], STUDIO MUSIC BRASIL LTDA ME [VALERIO RODRIGUES NUNES CRUZ], TOP PRODUCOES E
EVENTOS LTDA - ME
Deliberações: Adiado
Processo: 06021/2012-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Sooretama
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Responsável: CARLOS SERGIO TINTORI DE OLIVEIRA,
ELIZANGELA FERRAZ SANT ANNA MIRANDA, ESMAEL NUNES LOUREIRO, FILIPE VENTURINI SIGNORELLI [FILIPE
VENTURINI SIGNORELLI], JAIR ANTONIO GUASTI, JOANA DA
CONCEICAO RANGEL, MACIEL FERREIRA COUTO, MATEUS
ROBERTE CARIAS, ROSA HELENA ROBERTE CARDOSO CARIAS, ROSILENE TRINDADE RODRIGUES CARIAS, SAMIRA
MAGNAGO DA SILVA, TANIA RODRIGUES DE FRANCA [TANIA RODRIGUES DE FRANÇA], UBIRATAN ROBERTE CARDOSO
PASSOS, URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA, WESLEM SANTANA FERREIRA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03069/2013-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Apensos: 02335/2013-4
Interessado: PREFEITURA NOVA VENECIA
Responsável: WILSON LUIZ VENTURIM
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
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Processo: 05451/2015-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Educação Básica de São Gabriel da Palha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: FUNDO M EDUCACAO SAO GABRIEL PALHA
Responsável: NIVALDO COMETTI
Deliberações: Adiado
Processo: 05559/2015-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
Apensos: 01377/2014-4, 01385/2014-9
Responsável: LUIZMAR MIELKE
Deliberações: Adiado

Processo: 03459/2016-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Divino de São Lourenço
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: SEBASTIAO AYLSON GOMES DE MOURA
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 04901/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Responsável: MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 04995/2016-1
Unidade gestora: Fundo de Fomento do Turismo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: JOSE SALES FILHO, ROBSON LEITE NASCIMENTO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 06861/2016-2
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Marilândia
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: DULCIMAR RIGO MILANEZ
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 07443/2016-5
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Divino de São Lou-
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renço
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: AURECIL GONCALVES MURUCI
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado

Unidade gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: BENEDITO BORGES DE SOUZA
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação. Determinação. Arquivar.

Processo: 09834/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Terceiro interessado: ALENCAR MARIM
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado

Processo: 03792/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinação. Arquivar.
Total: 7 processos
- CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 07290/2002-4
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: PREFEITURA MANTENOPOLIS
Responsável: EDUARDO ALVES CARNEIRO, EDVALDO RICATTO, ERNESTO PAIZANTE PEREIRA, MARCELO NASSAR
GONCALVES
Deliberações: Processo retirado de pauta.

Processo: 02463/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 02464/2017-6, 13304/2015-8
Recorrente: FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02464/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 02463/2017-1, 13304/2015-8
Recorrente: ROBERTO FORTUNATO FIORIN
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Total: 17 processos
- CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 05399/2012-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Apiacá
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: L e L CONSTRUTORA LTDA- ME
Responsável: HUMBERTO ALVES DE SOUZA [cleverson almeida dias, LUISA PAIVA MAGNAGO, Marcelo Gomes Pimentel,
Marcelo Stiti de Paula, PEDRO JOSINO CORDEIRO], MARCELO
STITI DE PAULA [PEDRO JOSINO CORDEIRO], TIAGO CAMPOS
BATISTA [PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Procedência. Multa individual R$
3.000,00. Determinação. Arquivar.

Processo: 03019/2008-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marilândia
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Apensos: 03023/2008-9
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: OSMAR PASSAMANI [PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.

Processo: 03370/2013-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Responsável: FELISMINO ARDIZZON
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.

Processo: 01229/2011-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pedro Canário
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2010
Apensos: 03174/2011-4
Interessado: CAMARA PEDRO CANARIO
Responsável: ERNALDO FRANCISCO GONCALVES
Deliberações: Acórdão. Irregular. Multa 1000 VRTE. Arquivar.

Processo: 02497/2014-6
Unidade gestora: Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Interessado: IPEM-ES
Responsável: PAULO RENATO RODRIGUES, WILLIAN LUIZ
DE ABREU
Vista: José Antonio Almeida Pimentel (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo: 02809/2014-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2013
Responsável: ANTONIO CARLOS MACHADO
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 04053/2015-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Sooretama
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
Apensos: 01053/2014-1, 01054/2014-5
Interessado: PREFEITURA SOORETAMA
Responsável: ESMAEL NUNES LOUREIRO
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo: 03711/2016-6
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Processo: 06097/2010-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: ELSON LUIZ SCHNEIDER, JOAO MANUEL DE
SOUSA SARAIVA, WILSON LUIZ VENTURIM [JOAO MANUEL
DE SOUSA SARAIVA]
Deliberações: Acórdão. Rejeitar parcialmente razões de justificativa. Procedência parcial. Multa 1000 VRTE. Determinações. Arquivar.

Processo: 02106/2012-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Classificação: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2011
Apensos: 06830/2012-4
Interessado: CAMARA SANTA MARIA JETIBA
Responsável: ALAIRA HAMER [CARLOS CEZAR LIBERATORE
JUNIOR, Leonardo Becker Passos de Oliveira, MARCELO SEMPRINI FERREIRA], EITEL GUMS, LINDOLFO TUROW [Luiz Augusto
Mill], MARIA HENKE [CARLOS CEZAR LIBERATORE JUNIOR,
MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA],
NELSON MIERTSCHINK [CARLOS CEZAR LIBERATORE JUNIOR,
CHRISTIAN LUIZ T. DE REZENDE LUGON, LUIZ ALFREDO SOUZA
E MELLO, MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA]
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 06102/2012-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Responsável: ANA ALZIRA PINTO NICOLA, FRANCISCO
SAULO BELISARIO, JEFFERSON VENTURIM AYRES, JOAO
LUIS BARBOZA, JOSE ADMIR FIORESI, JOSE ROMARIO AZEVEDO, JULIA APARECIDA STOFEL PIANISSOLLI, URBIS INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA
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Deliberações: Sustentação oral. Manter em pauta
Processo: 07563/2012-2
Unidade gestora: Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS [Ana
Paula Pimentel Gomes, Bianca Fundão de Menezes, Bruno La-Gatta Martins, Déborah Pôncio Leite, Décio Freire, DECIO FREIRE E
ADVOGADOS ASSOCIADOS, Wilson Pereira Campos Fontoura]
Responsável: CARMO ROBILOTTA ZEITUNE, GETULIO DARCY CURTY PIRES, LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA
Deliberações: Adiado
Processo: 03065/2013-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Responsável: LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA]
Deliberações: Decisão. Diligência. Prazo 30 dias.
Processo: 03048/2014-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: CAMARA SANTA MARIA JETIBA
Responsável: EDUARDO STUHR
Terceiro interessado: ADEMAR ESPINDULA, LEVI ESPINDULA
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 04302/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pancas
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS
Responsável: AGMAIR ARAUJO NASCIMENTO, AVELINO
DOS SANTOS CUNHA, RENATO DE BARROS SILVA, SEBASTIAO LOURENCO DA SILVA
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Procedência parcial. Deixar de
aplicar multa. Recomendações. Arquivar.
Processo: 06809/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: AMR ENGENHARIA LTDA ME [HELCIO PIMENTEL
DE JESUS, JOAQUIM FERREIRA SILVA NETO]
Responsável: CARMOZINA MARIA PIRES MARTINS VIEIRA,
FELIPE SIQUEIRA PIRES, JAIR FERRACO JUNIOR [ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR, RICARDO TEDOLDI MACHADO], JANAINA NICOLI ROSA, LUIZ CARLOS PIASSI, MARIA ELIETE
PEDRUZZI, MARIO PUPIM JUNIOR, RICARDO TEDOLDI MACHADO [ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR]
Terceiro interessado: SUPER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Tornar sem efeito Decisão 1802/2017, em
virtude de erro material. Rejeitar alegações de defesa. Notificar
para recolhimento do débito. Prazo 30 dias.
Processo: 03766/2015-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
Apensos: 00579/2014-7, 00592/2014-2
Interessado: PREFEITURA CASTELO
Responsável: JAIR FERRACO JUNIOR
Deliberações: Parecer Prévio. Improcedência. Arquivar.
Processo: 03983/2015-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
Apensos: 00518/2014-1, 00520/2014-8
Responsável: JOADIR LOURENCO MARQUES
Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação com ressalva. Recomendação. Arquivar.
Processo: 05781/2016-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 02400/2015-1, 02401/2015-4
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Responsável: HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS [EDMAR
LORENCINI DOS ANJOS]
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 08850/2016-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Domingos Martins
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Associação (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS - ABFMED) [CRISTIANA CHAVES
NEVES, LUCIANA DRUMOND DE MORAES, VICTOR SOARES DE
ANDRADE]
Responsável: LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA, MARCIA ALVINA ROCHA FERNANDES, MARILENE JAHRING
Deliberações: Acórdão. Improcedência. Arquivar.
Total: 15 processos
Total geral: 39 processos
SESSÃO: 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA 12/7/2017
Aos 12 dias do mês de julho do ano de 2017, às 10h, na Sala das
Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente da Segunda Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a
23ª sessão ordinária do colegiado do exercício de 2017. Integrando
a Câmara estiveram presentes o excelentíssimo senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e o excelentíssimo senhor conselheiro-substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, ocupando a relatoria
do conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL, afastado judicialmente. Presente, ainda, o Ministério Público Especial de Contas,
na pessoa do senhor LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral; e
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões.
O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, 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 22ª sessão ordinária do colegiado, antecipadamente encaminhada pelo secretário-adjunto
das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros, auditor e procurador; sendo aprovada à unanimidade. – COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO COLEGIADO – O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER retificou a decisão proferida na 9º
sessão ordinária deste colegiado nos autos do processo TC3347/2014, que originou o Acórdão TC-361/2017, para aplicar a
penalidade de multa equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais) aos
responsáveis, tendo em vista o julgamento pela irregularidade das
contas apresentadas, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei
Complementar 621/2012, e artigo 389, inciso I, do Regimento Interno. – 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-5781/2016, que trata de Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, relativa ao exercício
de 2015, concedendo, em seguida, a palavra ao Dr. Edmar Lorencini dos Anjos, em defesa do responsável senhor Henrique Zanotelli
de Vargas, que proferiu sustentação oral, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O DR. EDMAR LORENCINI DOS ANJOS – Bom dia conselheiro presidente Sérgio Borges; conselheiro
Domingos Taufner; conselheiro Lovatti; procurador de contas, Dr.
Luis Henrique; secretário das sessões, Juninho; demais servidores
desta Casa; e advogados que se encontram presentes. Venho, nessa oportunidade, como patrono do senhor Henrique Vargas, ex-prefeito de São Gabriel da Palha, já qualificado nos autos, ofertar a v.
exas. sustentação oral, referente ao Processo 5781/2016, com o
objetivo de destacar a tese da defesa já apresentada como razões
de justificativas e afastar os indícios de indicativo de irregularidade
apontados pela área técnica desta colenda Corte de Contas. Trata-se de prestação de contas do senhor Henrique Vargas. Após a
Instrução Técnica Inicial e a Instrução Técnica Conclusiva, a equipe
técnica desta colenda Corte de Contas concluiu pela manutenção de
algumas irregularidades com recomendação de rejeição de contas
do senhor Henrique Vargas. Então, esse é um breve relatório e irei
passar para os itens de apontamento de irregularidade, já solicitando, segundo o regulamento, ao conselheiro relator, Sérgio Borges,
que precisarei de mais, talvez, uns cinco minutos, posteriormente
aos quinze, e já antecipo o pedido. O item 2.1, apontado como irregularidade, diz da não conformidade entre o Balanço Orçamentário e a Lei Orçamentária Anual. A equipe técnica observou uma divergência entre a Lei 2.510/2014 na qual estimou receita e fixou
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despesa do Município e o Balanço Orçamentário. Então ela identificou uma divergência no montante de cento e dezoito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos. Analisando
a Lei 2.510/2014 e os Anexos do Balanço Orçamentário que compõem a referida Lei, verificou-se que após a publicação da lei, a
Secretaria de Planejamento, em 11 de março de 2015, inseriu no
orçamento a Função Programática conforme demonstrado no quadro – que está no memorial e vamos solicitar a juntada depois –,
cujo valor foi de cento e dezoito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos. Denota-se, assim, que a Secretaria de Planejamento, através de seu secretário, Sr. Wagner Taquetto Boldrini, responsável pela elaboração da lei e do orçamento
do município, inseriu nova função programática no orçamento, deixando de encaminhar ao Legislativo Municipal projeto de lei com o
pleito de criação de um novo crédito suplementar no orçamento,
gerando assim uma diferença de cento e dezoito mil, novecentos e
sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos. É importante ressaltar, conselheiro Lovatti, que a função programática inserida no
orçamento de 2015 teve como objetivo a aquisição de um ônibus
escolar com recursos de convênio e contrapartida do município,
sendo de responsabilidade do órgão de Controle Interno do município a obrigatoriedade de acompanhar a adoção de medidas necessárias previstas em lei para a inserção de créditos adicionais no
orçamento vigente. Entretanto, conforme poderá ser observado no
parecer conclusivo que consta nos autos do Controle Interno, o
mesmo não apresentou qualquer indicativo de irregularidade cometido pela Secretaria de Planejamento no Orçamento de exercício de
2015. Ademais, além da diferença de cento e dezoito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos, inserida no
orçamento pela Secretaria de Planejamento sem a devida previsão
legal, não foi previsto na lei 2.510/2014 um aporte de um real que
corresponde ao balanço orçamentário do Fundo de Desenvolvimento Municipal, totalizando assim cento e dezoito mil, novecentos e
sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos, conforme apontado pelo corpo técnico deste Sodalício, que também não teve qualquer indicativo de irregularidade por parte do Controle Interno do
Município, órgão este que tem como atribuição detectar possíveis
irregularidades cometidas nas Unidades Orçamentárias do município buscando corrigi-las em data tempestiva. Dessa forma, considerando que o erro cometido fora estritamente técnico, cabendo à
Secretaria de Planejamento e ao Controle Interno do munícipio,
conforme previsto na Instrução Normativa 34/2015, a obrigatoriedade de verificar se o orçamento está em consonância com a Lei
Orçamentária, não pode ser imputado ao prefeito erro técnico cometido pela Secretaria de Planejamento e omitido pelo órgão de
Controle Interno Municipal. Então, realmente existiu a falha, não foi
feita lei especifica de crédito complementar, neste caso. Então entendemos que não pode ser imputada ao prefeito uma falha da
Secretaria de Planejamento e do Controle Interno. O segundo item
apontado pela área técnica, o 2.2 – abertura de créditos adicionais
sem fonte de recursos. Quanto a este item da notificação, a equipe
técnica, com base no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, alega
abertura de créditos adicionais sem fonte de recurso onde, equivocadamente, demonstrou que o balanço consolidado do Município
apresentou um déficit orçamentário de um milhão, quarenta e oito
mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos,
quando, na verdade, o resultado da subtração do ativo financeiro
menos o passivo financeiro, teremos um superávit ou déficit financeiro e não orçamentário. Ocorre que, conforme podemos constatar
da Lei 4.320/64, em seu parágrafo 2º do artigo 43, o técnico subscritor responsável pela elaboração do respeitável Relatório Técnico
por certo se equivocou em sua interpretação quanto ao superávit
financeiro, pois a lei estabelece que a regra para a apuração do
superávit financeiro tem que ser realizada apenas com a operação
de subtração do ativo financeiro para o passivo financeiro, deduzindo-se tão somente os saldos dos créditos adicionais transferidos e
as operações de créditos a eles vinculados. Sendo superávit a diferença positiva encontrada e déficit o contrário, constata-se que o
técnico subscritor deduziu do Balanço Patrimonial – Ativo Financeiro/Passivo Financeiro – o valor de quinze milhões, oitocentos e vinte mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos,
referentes a responsabilidades financeiras para efeito do cálculo do
superávit. O que demonstra uma prática completamente errada.
Então, o que são responsabilidades financeiras? No conceito geral,
responsabilidades financeiras são recursos sob a responsabilidade
de algum ou de alguns servidores e que compõem a conta do realizável que integra o Ativo Financeiro e que, a rigor, não sofreram
nenhum processamento das despesas por não terem sido sequer
empenhadas. Denota-se, assim, que não há dúvida que houve um
equívoco na interpretação do ilustre técnico subscritor em seu rela-
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tório técnico, pois, ainda que se admita a finalidade precípua do
referido instituto em custear benefícios, o ativo financeiro do referido órgão, ao fim e ao cabo, pode compor o balanço patrimonial do
Município, não havendo, portanto, de se falar em déficit financeiro,
como indicado pela equipe técnica desta Corte de Contas, merecendo nova análise da situação, para que não reste dúvida nos trabalhos de apreciação das contas apresentadas a essa colenda Corte.
Dessa forma, e considerando que a irregularidade apontada pelo
ilustre auditor de contas se trata de interpretação meramente técnica pelo que, conforme consta do parecer do Órgão de Controle
Interno do Município juntado à PCA/2015, não existem quaisquer
recomendações ou indicativos de irregularidade cometidos pela Secretaria de Planejamento ao utilizar de superávit financeiro na suplementação orçamentária, sendo assim, solicitamos que esse indicativo seja afastado por este douto colegiado. O terceiro item, o
2.3, alegado como irregularidade a inobservância dos requisitos da
Lei de Responsabilidade Fiscal e da LDO quanto à limitação de empenho. Com relação a este item, o técnico subscritor em sua análise relata, com base no art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 e
artigo 25 da LDO/2014, que o Município deixou de atentar para o
comportamento das receitas, não editando atos os quais poderiam
limitar o número de empenhos e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentarias, culminando assim em déficit orçamentário e financeiro e recebimento de
pareceres de alerta pelo não cumprimento das metas. Com a devida vênia, excelência, é do conhecimento desta colenda Corte que o
município de São Gabriel da Palha é constituído de onze unidades
orçamentárias, dentre essas, novamente cito a Secretaria de Planejamento e a Controladoria Geral Interna do Município. Cabe à Secretaria de Planejamento do Município elaborar e acompanhar tanto
a PPA como a LDO e LOA, editando atos de limitação de empenhos,
encaminhando projetos de leis, alterando ou PPA ou LDO ou LOA,
abrir créditos suplementares, etc., entre outras funções. Cabe à
Controladoria Geral do Município emitir pareceres, apontando possíveis irregularidades e providências a serem tomadas quanto ao
equilíbrio das contas públicas, inclusive quanto à limitação de empenho conforme previsto no art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal e no artigo 25 da LDO. Ademais, o Balanço Orçamentário do
Executivo Municipal apresentou um déficit orçamentário de um milhão, quinhentos e quinze mil duzentos e sessenta e três reais e
quatro centavos – também estou anexando esse documento no
memorial – e não de quatro milhões, cento e trinta e sete mil, sessenta e um reais e setenta e cinco centavos, conforme apontado
pelo corpo técnico, pelo que a diferença de dois milhões, seiscentos
e vinte e um mil, setecentos e noventa e oito reais, setenta e um
centavos, conselheiro Domingos, refere-se a despesas empenhadas
pela Câmara Municipal e não pelo Executivo. Ressaltamos que é da
competência da Secretaria de Planejamento e Controle Interno do
Munícipio, conforme previsto na Instrução Normativa 34/2015, a
obrigatoriedade de verificar possíveis distorções entre a LRF e a
LDO, buscando alertar e orientar às unidades orçamentárias sobre
tais irregularidades. Não obstante, pelo que consta da Prestação de
Contas Anual de 2015, o parecer do Controle Interno do Município
não traz qualquer indicativo de inobservância dos requisitos da LRF
e da LDO quanto à limitação de empenho, desta forma, o indicativo
de irregularidade a ser imputado ao Sr. Henrique Zanotelli de Vargas deve ser afastado por esta Corte de Contas. O quarto item
apontado pela área técnica é apuração de déficit orçamentário e
financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas. Quanto a
este item da notificação, o técnico subscritor, com base nos artigos
48, alínea “b”, artigo 75 e 77, da Lei Federal nº 4.320/64; do artigo
1º, parágrafo 1º, combinado com o artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da
Lei Complementar nº 101/2000, alega desequilíbrio das contas públicas, onde se apurou um déficit orçamentário no montante de
quatro milhões, cento e trinta e sete mil, sessenta e um reais e
setenta e cinco centavos, conforme demonstrado no anexo que trago junto a esse memorial. Ocorre que o corpo técnico imputou no
balanço do Executivo municipal um aporte de dois milhões, seiscentos e vinte e um mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e
um centavos correspondentes às despesas orçamentarias empenhadas pelo legislativo municipal – friso novamente – demonstramos no quadro abaixo o real déficit orçamentário ocorrido no exercício de 2015. Ademais, é importante ressaltar que apesar do déficit
de execução orçamentária, o executivo municipal teve uma economia entre as despesas previstas e atualizada e as empenhadas, no
montante de vinte e três milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil,
quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos.
Quanto ao déficit financeiro apontado pelo ilustre auditor, conforme
quadro abaixo, reiteramos as justificativas apresentada no item 2.2
– já falado em fase de defesa oral, agora – fundamentado no pará-
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grafo 2º do art. 43 da Lei 4.320/64. O quinto item, o 2.5, inscrições
de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira
suficiente para pagamento. Novamente, o técnico subscritor em
sua análise com base no artigo 55 da LRF relata que, no exercício
de 2015, foram inscritos em restos a pagar não processados o montante de dois milhões, dezesseis mil, duzentos e noventa e nove
reais e quarenta e oito centavos. Entretanto encerrou o exercício
com um déficit financeiro de cinco milhões, seiscentos e oitenta e
dois mil, oitocentos e trinta reais e quinze centavos, indicando que
não havia disponibilidade financeira para suportar tais inscrições. É
importante ressaltar nesse item que, quando uma administração
inicia com restos a pagar maior que o saldo de caixa para se enquadrar na restrição de restos a pagar igual ao saldo de caixa, deveria
produzir um superávit orçamentário, no primeiro ano de gestão,
capaz de cobrir essa diferença. Isto significa, na maioria das vezes,
ainda mais nos municípios pequenos, fortíssimo corte de despesas.
Contudo, do ponto de vista legal, o veto do artigo 41, elimina a
classificação dos restos a pagar em despesas liquidadas, não liquidadas e inscritas por corresponderem a compromissos efetivamente assumidos, bem como as não inscritas por falta de caixa. Dessa
forma as exigências do artigo 55, inciso III, letra “b”, devem ser
consideradas letra morta, não produzindo nenhum efeito legal. O
artigo 42 da LRF – artigo, inclusive, que é muito discutido nesta
Casa – do ponto de vista da lógica orçamentária, amplia a restrição
ao gasto, ou seja, exige que o saldo de caixa seja maior que o volume de restos pagar caso se contraia obrigações no transcurso dos
últimos oito meses do mandato, que devam ser pagas no decorrer
do ano seguinte. Da análise dos fatos, a equipe técnica pretende
imputar ao ora defendente uma situação que, do ponto de vista
legal, não seria o ideal, mas, conforme previsto no artigo 42 da LRF,
a imputação de responsabilidade somente poderá ser apurada nos
08 (oito) últimos meses de mandato. Conforme consta da PCA/2015,
o Órgão de Controle Interno do Município, responsável pela emissão de parecer sobre possíveis irregularidades quanto aos restos a
pagar sem disponibilidade financeira, apresentou no seu parecer
favorável as contas do Executivo Municipal sem qualquer recomendação ou indicativo de irregularidade quanto ao item em questão.
Sendo assim, deve o indicativo de irregularidade ser afastado por
este douto colegiado. O próximo item que gostaríamos de discutir é
o 2.6, o não recolhimento das contribuições previdenciárias dos
servidores e de terceiros. Quanto a este item – já até fizemos uma
defesa oral anterior, aqui, do senhor Henrique Vargas, o técnico
subscritor com base no art. 195 da Constituição Federal constatou
falta de pagamento da contribuição previdenciária referente aos
servidores vinculados ao regime próprio, causando o endividamento do Município com a autarquia federal e municipal. As irregularidades pela falta de repasse da contribuição previdenciária dos servidores e de terceiros foram devidamente sanadas, conforme termo
de parcelamento – documento em anexo –, e regulamentado através da Lei nº 2.631 de 23 de dezembro de 2016, conforme já informado por meio do Termo de Notificação nº 149/2016 – documentos
às fls. 27 e fls. 47 – que as providências já vêm sendo tomadas.
Então, nesse item até já fizemos defesa oral nesse sentido, na prestação de contas de, se não me engano, 2014. O item 2.9, que é o
último e mais importante, é o descumprimento do mínimo constitucional na aplicação de recursos em manutenção e desenvolvimento
do ensino. Quanto a este item, procurador Luis Henrique, o técnico
subscritor alega, com base no artigo 212 da CF, que o Município
aplicou somente 22,51% da receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme planilha de apuração, resumidamente demonstrado no memorial que iremos solicitar o anexo ao
processo no final dessa defesa. Quanto a este item da notificação,
o técnico subscritor responsável pela elaboração do respeitável Relatório Técnico Contábil, por certo ele se equivocou quanto ao valor
aplicado na educação, pois demonstramos nas tabelas abaixo e nos
documentos anexos que estamos trazendo, que, na verdade, o Município aplicou em educação 25,06%. Assim, por ocasião das justificativas na inicial, o defendente se limitou a apresentar somente o
relatório resumido da execução orçamentária, na parte relativa à
manutenção e desenvolvimento do ensino e dados referente a informações contidas no portal desta Casa de Contas do sistema LRFWEB. Assim, diante da pouca informação encaminhada na inicial,
apresentamos em anexo novos relatórios, demonstrando de forma
analítica todos os gastos com educação, bem como os pagamentos
dos profissionais do magistério e demais gastos com educação –
60%, 40% e MDE –, comprovando que o Município cumpriu com
aplicação mínima prevista na Constituição Federal. Conforme é demonstrado nos documentos que estamos trazendo, os gastos com
educação sem a devida dedução dos restos a pagar ficou com per-
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centual de 28,29%. Ao deduzir os restos a pagar menos as disponibilidades financeiras, os gastos com educação atingiram o limite de
25,06% - conforme estamos comprovando nessa defesa - ou seja,
comprovado que o município não descumpriu com limite constitucional. Ademais, os cálculos foram realizados, conforme as despesas liquidadas, em que, apesar do balanço financeiro ter apresentado saldo insuficiente para pagamento dos restos a pagar, os valores
gastos com educação atingiram o percentual de 28,29% - friso novamente - que deduzido o déficit financeiro de um milhão, trezentos e oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e oito centavos,
restos a pagar igual a um milhão, oitocentos e trinta e três mil,
seiscentos e vinte reais e três centavos – disponibilidade financeira
igual a quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais
e noventa e cinco centavos – o gasto com educação ficou no patamar de 25,06%. Um quadro analítico das receitas e das despesas
com educação, estamos anexando também no memorial. Assim,
para que não pairem dúvidas quanto aos cálculos acima demonstrados, estamos encaminhando, em anexo, a relação das receitas
mês a mês, de janeiro a dezembro, as despesas liquidadas mês a
mês, demonstrando os restos a pagar e relatório de disponibilidade
financeira. Dessa forma, considerando que o Município atingiu o
percentual de 25,06%, percentual este que está acima do limite
constitucional, deve o indicativo de irregularidade ser afastado por
este douto colegiado. Concluindo, diante do exposto, requer-se a
emissão de parecer prévio por esta Corte de Contas pela aprovação
das contas do senhor Henrique Vargas, ou, alternativamente, pela
aprovação das contas com ressalva, haja vista que os indicativos de
irregularidades foram suficientemente afastados e não restou comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil, seja ela financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. Agradeço a atenção dos senhores e desejo
um bom dia a todos. (Final)” Devolvida a palavra ao relator, sua
excelência retirou de pauta o processo, solicitando a juntada das
notas taquigráficas e documentos trazidos pelo defendente e o encaminhamento dos autos ao seu gabinete. 2) Ato contínuo, 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-3048/2014, que trata de Representação em face da Câmara Municipal de Santa Maria
de Jetibá, concedendo, em seguida, a palavra ao Dr. Wellington
Borghi, em defesa do responsável senhor Eduardo Stuhr, que proferiu sustentação oral, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O DR. WELLINGTON BORGHI – Bom dia, senhor presidente; conselheiro Domingos; conselheiro em substituição, João
Luiz Cotta Lovatti; Dr. Luis Henrique, procurador de contas; secretário geral das sessões; servidores e audiência. O fato é: processo
TC-3048/2014; denúncia apresentada por parlamentar da Câmara
Municipal de Santa Maria de Jetibá, em face de locação de imóvel
do município de Santa Maria de Jetibá e de uma específica contratação emergencial para recolhimento e destinação final de resíduos
da saúde no município de Santa Maria de Jetibá. Pois bem, foi elabora a Instrução técnica Inicial que apontou, eventualmente, cinco
itens a serem apreciados, dos quais seis deles fora afastadas as irregularidade por elaboração da Instrução Técnica Conclusiva remanescendo dois. Os itens foram os seguintes: realização de contrato
de locação de imóvel pertencente a parente de servidor municipal;
não publicação do aviso de dispensa de licitação; falta de justificativa adequada da razão da escolha do contratado no processo de
dispensa; realização de benfeitorias em imóvel locado pelo município sem fundamento contratual; e contratação emergencial motivada por desídia administrativa, notadamente referente aos resíduos
sólidos da saúde. Os itens 2.1 e 2.2 da Instrução Técnica Inicial,
que depois foram apreciados pela Instrução Técnica Conclusiva,
qual seja, a realização de contrato de locação de imóveis pertencentes a parentes de servidores municipais. A Lei Orgânica de Santa Maria de Jetibá, notadamente no artigo 94, dispunha uma vedação de fato da locação de bem imóvel pertencente a parente até o
segundo grau. Ocorre que os imóveis constantes desse processo
vinham sendo locados pelo município de Santa Maria de Jetibá desde o ano de 2008. Importa dizer que quando o ex-prefeito Eduardo
Stuhr assumiu o mandato, em primeiro de janeiro de 2013, a locação desses imóveis foi prorrogada e o secretário de transporte e
trânsito era, eventualmente, como de fato o é, irmão de um dos
donos de um desses imóveis. Importa que tramitava na Câmara
Municipal emenda revisora à Lei Orgânica que alterava justamente
aquela disposição do artigo 94. Fez-se oportunamente que essa
emenda revisora é de iniciativa exclusiva, aliás, do Poder Legislativo Municipal. Pelo que, então, em razão da alteração do artigo 94
da Lei Orgânica, esta eventual irregularidade fora afastada em razão da alteração da disposição normativa, e a Instrução Técnica
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Conclusiva, em relação a esse ponto, opinou que não persiste mais
a legalidade, já que o vício foi sanado em face de nova redação do
artigo 94. Desta forma entende ser incabível, no presente momento, a nulidade contratual mencionada no corpo da análise perpetuada na Instrução Técnica Inicial 1440/2014. Importa dizer, então,
que a própria Instrução Técnica Conclusiva apurou que não havia
irregularidade naquela locação em razão, frisa-se, do parentesco do
proprietário do imóvel com o secretário municipal, sobretudo porque a Lei Orgânica fora alterada, e há um segundo aspecto sobre o
ponto de vista da efetividade: o imóvel já vinha sendo locado desde
2008 pelo Município. Importa dizer que se mantida eventual irregularidade, em relação àquela locação, o simples fato de o prefeito ter
assumido e convidado um secretário municipal contaminaria uma
locação que já vinha sendo efetuada no município há mais de seis
anos, ou seja, o município usava o imóvel e, como de fato, usa até
hoje, para garagem e pátio de máquinas; é um imóvel de oito mil
metros quadrados; é uma locação de dois mil e cem reais, cujo
valor é vinte e seis centavos por metro quadrado; um imóvel que
distancia, aproximadamente, mil e quinhentos, dois mil metros do
centro de Santa Maria de Jetibá, de modo que, com a alteração da
disposição da Lei Orgânica, compreendemos que, com efeito, a Instrução Técnica, ao afastar eventual irregularidade, garante, inclusive, efetividade social àquela norma do Município de Santa Maria de
Jetibá pelo que a defesa pugna para que os apontamentos formulados na Instrução Técnica na fundamentação sejam acolhidos, nesse
momento, para afastar qualquer irregularidade em relação àquela
locação. O segundo ponto da Instrução Técnica – esse também foi
debelado em razão das justificativas preliminares apresentadas
pelo defendente – é a não publicação do aviso de dispensa de licitação. Nesse sentido, a instrução técnica também teve a oportunidade de verificar e – se me permite v. exas. – ao consultar o processo de locação do terreno de propriedade do senhor Levi, assim
como o documento trazido pelo senhor Eduardo, evidencia-se a
publicação de aviso de dispensa de licitação e extrato de contrato e
conclui, diante do exposto, que sugere o afastamento da irregularidade, ou seja, aquele documento que não havia sido constatado,
inicialmente, foi constatado por ocasião da instrução dos autos. O
quarto ponto, fazendo uma inversão, é a realização de benfeitorias
em imóvel locado pelo Município sem fundamento contratual. Importa dizer o seguinte: esse contrato de locação previa a possibilidade da intervenção do locatário em Santa Maria de Jetibá para
alterações técnicas que se fizessem necessárias a melhor adequação do imóvel à finalidade dele, qual seja, é um pátio de máquinas
e é uma garagem de veículos em Santa Maria de Jetibá. Importa
dizer que há veículos pesados que transitam naquele pátio e ele
precisa de adaptações técnicas para suportar até um tráfego de
veículos naquela localidade. Entretanto, a cláusula sexta do contrato de locação previa que o locatário poderá fazer ao objeto dessa
locação as adaptações e obras necessárias à utilização, ficando por
sua conta e risco todos os materiais e serviços. A Instrução Técnica
Inicial alegou que a realização de benfeitoria não tinha fundamento
contratual ao seguinte argumento: é que, de fato, as benfeitorias
foram feitas e, embora o contrato previsto – como prevê – que as
adaptações são por conta e risco do locatário, a mão de obra, o
serviço e o material, as adaptações que foram feitas nesse imóvel
foram realizadas conjuntamente por locador e locatário, sendo que
o locador fornecia os materiais e o locatário de Santa Maria de Jetibá forneceu a mão de obra própria do seu quadro. Nesse sentido, a
Instrução Técnica Conclusiva apontou que, embora não houvesse
– porque, de fato foi um acordo tácito entre locador e locatário –
disposição contratual expressa, a realização da benfeitoria foi mais
vantajosa ao Município, porque o locador custeou os materiais e o
Município entrou com mão de obra própria que já era constante do
seu quadro funcional. Nesse sentido, a Instrução Técnica apenas
recomenda que o Município de Santa Maria de Jetibá, por ocasião
de nova alteração ou de necessidade de nova alteração, faça isso
de forma expressa, mas, frise-se, a Instrução Técnica Conclusiva
apontou que foi vantajosa para o Município a alteração levada a
efeito. Pelo que, então, esses três tópicos, na Instrução Técnica
Conclusiva, estão afastadas as irregularidades; dois deles são remanescentes. O terceiro tópico, a falta de justificativa adequada da
razão da escolha do contratado do processo de dispensa para locação do imóvel, aquele mesmo imóvel que estamos a tratar aqui.
Importa dizer o seguinte: a Instrução Técnica, de fato, verificou a
existência de justificativa para a locação do imóvel, porém ela foi
considerada insuficiente. Nas razões preliminares apresentadas por
s. exa. o ex-prefeito Eduardo Stuhr, pelo que se revigora, agora,
seus efeitos, importa dizer o seguinte: as características do imóvel
eram determinantes em razão da localização e em razão da instalação e finalidade para determinar uma singularidade para locação
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daquele imóvel justificando-se, então, o disposto no artigo 24, inciso X, da Lei de Licitação que autoriza a dispensa para locação de
imóvel em razão da qualidade da instalação, em razão da localização. Bom, os dados referentes ao imóvel são os seguintes: a locação é prévia, logo ela é anterior ao mandato do senhor Eduardo
Stuhr e vinha sendo realizada pelo Município desde o ano de 2008,
importa dizer, sob o ponto de vista da finalidade, sob o ponto de
vista localização, sob o ponto de vista da instalação há uma cadeia
sucessiva de finalidades públicas de proteção do interesse público
que justificava uma manutenção daquela locação. O segundo aspecto é que aquela área, volto a dizer, não é uma área fácil de ser
encontrada, aliás não é uma área disponível no Município de Santa
Maria de Jetibá. Esse município é extenso, porém o centro da cidade tem uma aglomeração urbana pequena, e esse móvel, então,
dista mil e quinhentos a dois mil metros do centro de Município de
Santa Maria de Jetibá, numa área de oito mil metros quadrados, ou
seja, comportava toda a frota de Santa Maria, como de fato comporta, como garagem de veículos do Município. A par disso, a locação, sob o ponto de vista da modicidade foi realizada com preço não
só compatível, mas com preço efetivamente módico para o Município. Estamos falando de uma área de oito mil metros quadrados,
cuja locação mensal era de dois mil e cem reais, e com a divisão
simples de dois mil e cem reais por oito mil metros quadrados importa dizer vinte e seis centavos por metro quadrado no centro de
Santa Maria. Não havendo outro imóvel que comportasse aquela
mesma característica para instalação e localização, pelo que a justificativa da razão da escolha do imóvel dá-se em razão da sua
singularidade. Importa dizer que, sendo o imóvel pela dimensão
que possui, pela localização que possui, a finalidade pública dele
deriva da singularidade para que se destine, qual seja, servir de
garagem aos veículos de Santa Maria de Jetibá. Há, inclusive, posição – se me permite v. exa. – do Tribunal de Contas da União nesse sentido, fundamentando essa questão de que, se a instalação e
se localização dão uma característica de excepcionalidade única ao
imóvel há uma impossibilidade de competição pelo que se justifica
a dispensa para locação. Esses são os argumentos que a defesa
traz para serem aduzidos neste ato de que a singularidade do imóvel é o fator determinante para a sua locação, seja pela instalação,
seja pela localização. Pelo tempo que me resta, senhor presidente,
o último tópico da Instrução Técnica Inicial, e depois resultante da
Instrução Técnica Conclusiva, se refere a uma contratação emergencial para coleta e destinação final dos resíduos sólidos da saúde.
O município de Santa Marias de Jetibá produzia, à época, aproximadamente, uma tonelada, uma tonelada e meia de resíduos sólidos
da saúde. Sua excelência, o ex-prefeito Eduardo Stuhr, assumiu o
mandato em primeiro de janeiro sem contrato de recolhimento de
resíduo sólido da saúde de Santa Maria de Jetibá. Sua Excelência,
então, levou a efeito uma contratação emergencial, dia nove de
janeiro de 2013, contratação essa que primeiro foi celebrada pelo
prazo de noventa dias, depois prorrogada, alcançando, então, o
termo de cento e oitenta dias. Ocorre que neste período de cento e
oitenta dias foi deflagrado o processo administrativo para a contratação definitiva do serviço de recolhimento de saúde. Inclusive, excelência, fazendo só um parênteses, vou requerer o deferimento da
juntada de documento novo aos autos desse processo, o 6430/2013,
que é a segunda contratação emergencial se deveu... E aqui não
havia outra razão de escolha para o administrador, qual seja: o
administrador poderia não realizar aquela contratação emergencial
e deixar o município desassistido Muito bem, no prazo de cento e
oitenta dias não foi possível, então, realizar uma nova contratação
emergencial pelo prazo de noventa dias até que se concluísse o
processo efetivo de contratação definitiva e não colocasse em risco
a saúde do munícipe de Santa Maria de Jetibá. Importa dizer o seguinte: temos aqui uma colisão aparente de direitos. Por que uma
colisão aparente de direito? Porque a norma não permitia uma nova
contratação emergencial. Entretanto, a situação fática e a situação
jurídica determinava uma nova contratação emergencial. Ou ele
contratava para dar uma destinação final aos resíduos sólidos da
saúde ou ele deixava de contratar e submetia à população santamariensse ao risco de um material de efeito altamente contaminante. Importa dizer o seguinte: que se se mantiver o entendimento da
Instrução Técnica Conclusiva de que o prefeito cometeu uma irregularidade quanto a realização de uma segunda contratação emergencial estaríamos fazendo, ao mesmo tempo, uma torpeza do direito. Explica-se o porquê: para o prefeito defendente, Eduardo
Stuhr, não havia outra conduta a ser realizada. O bem jurídico tutelado era muito mais relevante, qual seja, a proteção à saúde e à
vida das pessoas pelo recolhimento adequado e pela destinação final do resíduo sólido. Em conclusão, o Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo e o Tribunal de Contas da União também têm
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entendimento nesse sentido de que, em razão do bem jurídico tutelado, a solução de continuidade num contrato administrativo é
muito mais gravosa à sociedade do que uma eventual irregularidade que, neste caso, se mantida é uma torpeza do direito. Definitivamente, a Instrução Técnica e o Ministério Público pedem que s.
exa., o ex-prefeito Eduardo Stuhr, seja apenado na forma do artigo
135, inciso II, da Lei Complementar 121, cujo o teto da multa é de
até cem mil reais. Volta-se a dizer, se s. exa. receber uma penalidade que pode chegar até a esse teto por uma conduta administrativa da qual não se havia a exigibilidade de uma conduta diversa,
promove-se uma torpeza do Direito. Mas há um pedido assessório,
excelência, é que se o entendimento for que, de fato, é remanescente uma irregularidade, que a multa seja graduada na forma do
artigo 195 do Regimento Interno pelo seu mínimo legal permitido.
Agradeço a v. exa. a prorrogação do tempo e a atenção com que fui
ouvido, pugnando para que as razões da defesa sejam acolhidas
por esta turma tendo sido dado provimento e o processo seja, definitivamente, arquivado. Muito obrigado! Bom dia! (Final)” Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou de pauta o processo, solicitando a juntada das notas taquigráficas e documentos trazidos pelo defendente e o encaminhamento dos autos ao seu gabinete. 3) O senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI informou o adiamento de todos os processos que já constavam em pauta de relatoria do conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL com vistas a serem apreciados e deliberados na próxima sessão. 4) O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, solicitou ao secretário-adjunto das sessões que
apregoasse os interessados e/ou seus representantes legais nos
autos dos processos TC-4935/2014, que trata de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Santa Teresa, no exercício de 2013, e
TC-4383/2016, que trata de Representação em face da Prefeitura
Municipal de Marechal Floriano, ambos de sua relatoria, a fim de
verificar a presença em colegiado para o exercício das sustentações
orais requeridas, nos termos do artigo 327, §§ 2º e 6º, do Regimento Interno deste Tribunal, o que foi procedido. Apregoados os
responsáveis e não havendo manifestação, os processos foram
adiados. – LEITURA DE ACÓRDÃOS NÃO UNÂNIMES – O senhor
conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES procedeu à leitura do
Acórdão TC-396/2017, nos autos do processo TC-5446/2015. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 66 processos constantes da pauta,
fls. 17 a 27, 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 11h40min, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhor conselheiro-substituto e senhor procurador para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 19 de
julho de 2017, quarta-feira, às 10h. E, para constar, eu, ODILSON
SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões, lavrei a
presente ata, que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem
como pelo senhor presidente, demais conselheiros, senhor auditor
e senhor procurador.
-CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 04852/2011-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2010
Interessado: PREFEITURA ECOPORANGA
Responsável: AGAHTEC - TRANSPORTES LTDA - ME, CENTRO EDUCACIONAL ISRAEL LTDA - ME [JOSE RAPHAEL ZAMBON SOUZA, LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], EDION DOS SANTOS ALMEIDA, ELBERTO GONCALVES
DE SOUZA, ELIAS DAL COL [JOSIMADSONN MAGALHÃES DE
OLIVEIRA], EMILSON OTAVIO FIANCO JUNIOR [EMILSON
OTAVIO FIANCO JUNIOR], LENILSON PEREIRA DA SILVA, LIA
MARA VASCONCELOS MACHADO, MAURO SERGIO CARNEIRO, MAURO SERGIO DE SOUZA, RESOLUTA - SOLUCOES
ORGANIZACIONAIS LTDA [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO
JOSINO CORDEIRO], VALTER DE ARIMATEA LIMA, ZEOLITA
TEIXEIRA VIANA
Deliberações: Adiado
Processo: 01120/2012-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Interessado: PREFEITURA GOVERNADOR LINDENBERG
Responsável: ASTERVAL ANTONIO ALTOE, IRINEU BLASIU
KUSTER JUNIOR, MARILDES CASAGRANDE RODRIGUES,
MARITRANS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME, SILMAR
SUBTIL MARCHETTI, VIACAO MARILANDIA LTDA
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Deliberações: Adiado
Processo: 03370/2013-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Responsável: FELISMINO ARDIZZON
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo: 06803/2013-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: PREFEITURA CASTELO
Responsável: JAIR FERRACO JUNIOR
Deliberações: Decisão. Deixar de aplicar multa. Notificação prazo
120 dias para adoção de medidas administrativas.
Processo: 02497/2014-6
Unidade gestora: Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Interessado: IPEM-ES
Responsável: PAULO RENATO RODRIGUES, WILLIAN LUIZ
DE ABREU
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Excluir responsabilidade de Paulo Renato.
Irregular. Multa R$ 3.000,00 p/ Willian Luiz de Abreu. Determinações. Arquivar.
Processo: 02809/2014-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2013
Responsável: ANTONIO CARLOS MACHADO
Deliberações: Adiado
Processo: 03347/2014-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Responsável: ANTONIO WILSON FIOROT, GILDENE PEREIRA DOS SANTOS [ALEXANDRE ZAMPROGNO, ALINE DUTRA DE
FARIA]
Deliberações: Acórdão. Retificar acórdão TC-361/2017. Irregular.
Multa individual R$ 3.000,00. Arquivar.
Processo: 04053/2015-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Sooretama
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
Apensos: 01053/2014-1, 01054/2014-5
Interessado: PREFEITURA SOORETAMA
Responsável: ESMAEL NUNES LOUREIRO
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo: 04064/2015-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pinheiros
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: CAMARA PINHEIROS
Responsável: ROBSON FERNANDES E SILVA
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação. Determinação. Arquivar.
Processo: 04954/2016-1
Unidade gestora: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do
Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Interessado: Gestor da UG (Corpo de Bombeiros Militar do Espírito
Santo, CARLOS MARCELO D’ISEP COSTA)
Responsável: CARLOS MARCELO D ISEP COSTA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Total: 10 processos
-CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 07536/1995-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Dores do Rio Preto
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Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: JOSE MIGUEL NUNES
Deliberações: Acórdão. Reconhecer prescrição parcial. Extinguir
processo sem resolução do mérito. Arquivar. Por maioria, nos termos do voto do relator. Parcialmente vencido o cons. João Luiz,
que acompanhou a área técnica e o MPEC.
Processo: 03019/2008-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marilândia
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Apensos: 03023/2008-9
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: OSMAR PASSAMANI [PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo: 06196/2010-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Interessado: PREFEITURA PINHEIROS
Responsável: ANTONIO CARLOS MACHADO, SIMONE ALVES
FERNANDES
Deliberações: Adiado
Processo: 01542/2011-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pinheiros
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2010
Apensos: 04143/2011-1
Responsável: EDIMILSON PASSOS SAMPAIO [VÂNIA DE SOUZA DUARTE], LEILSON DUARTE [VÂNIA DE SOUZA DUARTE],
MARLENE ANDRADE DE OLIVEIRA GUZO [VÂNIA DE SOUZA
DUARTE], PAULA CRISTINA DE SOUZA PIZETTA [VÂNIA DE
SOUZA DUARTE]
Deliberações: Adiado
Processo: 02106/2012-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Classificação: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2011
Apensos: 06830/2012-4
Interessado: CAMARA SANTA MARIA JETIBA
Responsável: ALAIRA HAMER [CARLOS CEZAR LIBERATORE
JUNIOR, Leonardo Becker Passos de Oliveira, MARCELO SEMPRINI FERREIRA], EITEL GUMS, LINDOLFO TUROW [Luiz Augusto
Mill], MARIA HENKE [CARLOS CEZAR LIBERATORE JUNIOR,
MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA],
NELSON MIERTSCHINK [CARLOS CEZAR LIBERATORE JUNIOR,
CHRISTIAN LUIZ T. DE REZENDE LUGON, LUIZ ALFREDO SOUZA
E MELLO, MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA]
Deliberações: Adiado
Processo: 06102/2012-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Responsável: ANA ALZIRA PINTO NICOLA, FRANCISCO
SAULO BELISARIO, JEFFERSON VENTURIM AYRES, JOAO
LUIS BARBOZA, JOSE ADMIR FIORESI, JOSE ROMARIO AZEVEDO, JULIA APARECIDA STOFEL PIANISSOLLI, URBIS INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 07563/2012-2
Unidade gestora: Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS [Ana
Paula Pimentel Gomes, Bianca Fundão de Menezes, Bruno La-Gatta Martins, Déborah Pôncio Leite, Décio Freire, DECIO FREIRE E
ADVOGADOS ASSOCIADOS, Wilson Pereira Campos Fontoura]
Responsável: CARMO ROBILOTTA ZEITUNE, GETULIO DARCY CURTY PIRES, LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03487/2013-6
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Interessado: PREFEITURA SANTA TERESA
Responsável: GILSON ANTONIO DE SALES AMARO [DELANO
SANTOS CÂMARA, LEANDRO LEÃO HOCHE XIMENES, RAPHAEL
AMERICANO CÂMARA, VALKIRIA BELING GUMS]
Deliberações: Decisão. Diligência prazo 30 dias.
Processo: 03048/2014-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: CAMARA SANTA MARIA JETIBA
Responsável: EDUARDO STUHR
Terceiro interessado: ADEMAR ESPINDULA, LEVI ESPINDULA
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 04935/2014-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA SANTA TERESA
Responsável: ADEMAR FRANCISCO TONONI, CIRCOLO
TRENTINO DI SANTA TERESA [CARLOS AUGUSTO NUNES DE
OLIVEIRA], CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO, GILSON ANTONIO DE SALES AMARO, JOAO CARLOS DA SILVA LIMA,
LIONS CLUBE SANTA TERESA COLIBRI, LUCIANO FORRECHI, MURILO BOSA VAGO
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 08231/2014-2
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA LARANJA TERRA
Responsável: ARJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME,
EDUARDO BISSOLI MEIRA, HELIO STORCH, JOADIR LOURENCO MARQUES, KUSTER CONTABILIDADE E ASSESSORIA
LTDA - ME, NAIELE APARECIDA BEZERRA, TRISTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
Deliberações: Adiado
Processo: 02199/2015-5
Unidade gestora: Consórcio Público Intermunicipal Para o Fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos Hortigranjeiros
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: COINTER - CEASA NOROESTE
Responsável: LEONARDO DEPTULSKI
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação. Determinação. Arquivar.
Processo: 07465/2015-3
Unidade gestora: Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do
Espírito Santo
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: FAPES [RICARDO FREIRE SIQUEIRA, STÉPHANO SILVESTRE DUTRA]
Responsável: JOSE ANTONIO BOF BUFFON, WELINGTON LIRIO LOUREIRO
Deliberações: Decisão. Rejeitar alegações de defesa. Notificar para
recolhimento do débito. Autorizar parcelamento.
Processo: 04383/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
Responsável: ANTONIO LIDINEY GOBBI, MARIA APARECIDA TRARBACH
Terceiro interessado: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 05007/2016-4
Unidade gestora: Fundo de Modernização e Incentivo à Cobrança
da Dívida Ativa e de Reestruturação Administrativa da Procuradoria Geral do Estado
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
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Responsável: RODRIGO RABELLO VIEIRA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Recomendação. Arquivar.
Processo: 05023/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 01153/2015-1, 01154/2015-6
Responsável: ROBERTO FORTUNATO FIORIN
Deliberações: Parecer Prévio. Rejeição. Arquivar.
Processo: 05025/2016-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 01056/2015-2
Responsável: EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação. Arquivar.
Processo: 05781/2016-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 02400/2015-1, 02401/2015-4
Responsável: HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS [EDMAR
LORENCINI DOS ANJOS]
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Total: 18 processos
-CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 06885/2003-6
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: JACINTO CASAGRANDE
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02704/2005-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2004
Apensos: 05905/2004-6
Interessado: PREFEITURA BAIXO GUANDU
Responsável: JOSE FRANCISCO DE BARROS [LUCINEIA SEIBEL STORCH]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 09321/2010-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Piúma
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Interessado: PREFEITURA PIUMA
Responsável: ANTONIO CARLOS SENA FILHO - ME, ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA DE PIUMA, JOSE RICARDO
PEREIRA DA COSTA [VITOR RIZZO MENECHINI], MARCOS VINICIUS SOUSA RAMOS [HEVERTON DE OLIVEIRA BRANDÃO JUNIOR, JOSÉ CARLOS NASCIF AMM, LUIZ BERNARD SARDENBERG
MOULIN, RODRIGO JOSÉ PINTO AMM, VITOR BELISÁRIO COUTO,
WEBER CAMPOS VITRAL], STUDIO MUSIC BRASIL LTDA ME [VALERIO RODRIGUES NUNES CRUZ], TOP PRODUCOES E
EVENTOS LTDA - ME
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 06021/2012-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Sooretama
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Responsável: CARLOS SERGIO TINTORI DE OLIVEIRA,
ELIZANGELA FERRAZ SANT ANNA MIRANDA, ESMAEL NUNES LOUREIRO, FILIPE VENTURINI SIGNORELLI [FILIPE
VENTURINI SIGNORELLI], JAIR ANTONIO GUASTI, JOANA DA
CONCEICAO RANGEL, MACIEL FERREIRA COUTO, MATEUS
ROBERTE CARIAS, ROSA HELENA ROBERTE CARDOSO CARIAS, ROSILENE TRINDADE RODRIGUES CARIAS, SAMIRA
MAGNAGO DA SILVA, TANIA RODRIGUES DE FRANCA [TANIA RODRIGUES DE FRANÇA], UBIRATAN ROBERTE CARDOSO
PASSOS, URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA, WESLEM SANTANA FERREIRA

Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03069/2013-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Apensos: 02335/2013-4
Interessado: PREFEITURA NOVA VENECIA
Responsável: WILSON LUIZ VENTURIM
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03211/2014-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA VILA VALERIO
Responsável: LUIZMAR MIELKE
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 05451/2015-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Educação Básica de São Gabriel da Palha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: FUNDO M EDUCACAO SAO GABRIEL PALHA
Responsável: NIVALDO COMETTI
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 05559/2015-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
Apensos: 01377/2014-4, 01385/2014-9
Responsável: LUIZMAR MIELKE
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01214/2016-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 05238/2015-7
Representante: ADMILSON RIBEIRO BRUM [Marcio Azevedo Schneider, Sebastião Rivelino de Souza Amaral, Vanessa Moreira Vargas]
Responsável: ANTONIO MORAIS FILHO [BRUNA HOLZ BADKE
BREDA], CARLOS RUBENS DA SILVA [BRUNA HOLZ BADKE
BREDA], ELCIMAR DE SOUZA ALVES, EMERSON RODRIGUES
CARDOSO [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], JESSUI ALBINO
GONCALVES [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], JOAO LUIZ COZER [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], JUVENAL CALIXTO FILHO [ADVOCACIA RIVELINO AMARAL], PAULO ROBERTO DOS
REIS, SEBASTIAO DA CRUZ CAETANO [BRUNA HOLZ BADKE
BREDA], VALEZIO ARMANI [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], WILSON PINTO DAS MERCES [BRUNA HOLZ BADKE BREDA]
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03459/2016-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Divino de São Lourenço
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: SEBASTIAO AYLSON GOMES DE MOURA
Adiamento: 4ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 04901/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Responsável: MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 04995/2016-1
Unidade gestora: Fundo de Fomento do Turismo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
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Exercício: 2015
Responsável: JOSE SALES FILHO, ROBSON LEITE NASCIMENTO
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 06861/2016-2
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Marilândia
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: DULCIMAR RIGO MILANEZ
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 07443/2016-5
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: AURECIL GONCALVES MURUCI
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 09834/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Terceiro interessado: ALENCAR MARIM
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02463/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 02464/2017-6, 13304/2015-8
Recorrente: FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Adiado
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANTONIO JOSE MANOEL
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00611/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ARLETE DOS SANTOS SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00712/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma
Interessado: DIOGO ENDLICH
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00717/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Fundão
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JUDITE GUSTAVO DE CARLE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00724/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA GORETTI DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00788/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LOURIANA DE SOUZA
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 02464/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 02463/2017-1, 13304/2015-8
Recorrente: ROBERTO FORTUNATO FIORIN
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado

Processo: 00820/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANA SOARES PINHEIRO, ANA SOARES PINHEIRO
CORREIA
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 05386/2011-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SEBASTIAO FERREIRA LIRIO
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 00826/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: OSORIO VALTER DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 08746/2014-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 02710/2005-4
Interessado: EVA APARECIDA ARAUJO, EVA APARECIDA ARAUJO
DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 00838/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: RUBENS DE FREITAS
Deliberações: Adiado

Processo: 00537/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA EURIDICE DA CRUZ BISI
Deliberações: Decisão. Registro. Retificada na 25ª Sessão Ordinária para “Sobrestar o feito, aguardando o trânsito em julgado”.
Processo: 00558/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: ISAAC RANGEL LOIOLA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00566/2016-6
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Processo: 00955/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ZIONY BONOMO VIEIRA
Deliberações: Adiado
Processo: 00959/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LAUDENY LOYOLA BARBOZA, LAUDENY LOYOLA BARBOZA PEREIRA
Deliberações: Adiado
Processo: 00962/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
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Interessado: LINDONESIA MARIA DIAS CASTRO
Deliberações: Adiado
Processo: 01004/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SELMA CONCEICAO MOURA SEZINI
Deliberações: Adiado
Processo: 01015/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CARLOS RENATO DE ANDRADE
Deliberações: Adiado
Processo: 01019/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA PENHA COSMO
Deliberações: Adiado
Processo: 01062/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JULIA DE CARLI CARRETTA
Deliberações: Adiado
Processo: 04183/2016-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pinheiros
Classificação: Edital de Concurso
Deliberações: Adiado
Total: 38 processos
Total geral: 66 processos
SESSÃO: 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA 19/7/2017
Aos 19 dias do mês de julho do ano de 2017, às 10h, na Sala das
Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente da Segunda Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a
24ª sessão ordinária do colegiado do exercício de 2017. Integrando
a Câmara estiveram presentes o excelentíssimo senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e o excelentíssimo senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, ocupando a relatoria do conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL, afastado
judicialmente. Presente, ainda, o Ministério Público Especial de
Contas, na pessoa do senhor LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral; e ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das
sessões. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, 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 23ª sessão ordinária do
colegiado, antecipadamente encaminhada pelo secretário-adjunto
das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros, auditor e procurador; sendo aprovada à unanimidade. – COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO COLEGIADO – O senhor conselheiro em
substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI comunicou que o processo
TC-1214/2016, com pedido de preferência, seria adiado. – 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 a palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER, que procedeu à leitura do relatório do processo TC-863/2014, que trata de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, concedendo, em seguida, a
palavra ao Sr. Dalton Perim, que proferiu sustentação oral, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. DALTON PERIM - Excelentíssimo senhor presidente da 2ª Câmara desta egrégia Corte de Contas, conselheiro Sérgio Borges; nobre relator, conselheiro Domingos; ilustres conselheiros; representante do Ministério Público de Contas, bom dia! O Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo apresentou a Instrução Técnica Conclusiva nº
8945/2014, na qual trata de fiscalização ordinária no exercício de
2013, com minha responsabilização, além dos senhores Antônio
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Gilmar Furlan, pregoeiro, e Sebastião Zanelato, representante da
Liga Desportiva Castelense. Inicialmente, quanto à contratação e
pagamento de serviços de arbitragem com valores divergentes dos
licitados, ao verificar junto aos responsáveis pelo setor de licitação,
à época, do ocorrido nesse procedimento licitatório, a equipe me
informou que no presente certame participaram três empresas. E
que a empresa acima citada foi declarada vencedora com o menor
preço global. Todo o procedimento foi realizado pela comissão de
licitação, com solicitação e acompanhamento do responsável pela
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, mantendo-se o
preço do lote e o menor preço global, não havendo qualquer prejuízo ao erário público, sendo todo o procedimento realizado em conformidade com o edital e com as normas legais. E, posteriormente,
encaminhado ao gestor público que apenas autorizou a contratação. As alterações ocorridas no realinhamento de preços apontadas
pela Instrução Técnica Conclusiva não teve aumento no valor total
a ser pago pelo erário, ou seja, manteve-se o menor preço global,
conforme descrito na ata da sessão. Ora, quando se trata de licitação com julgamento pelo menor preço global - mesmo tratando-se
de licitação por lote, com julgamento também por lote - a análise
individualizada de itens, que compõem o lote ou objeto a ser contratado, seria possível, desde que a administração expressasse, em
seu edital, o preço máximo de aceitabilidade de ofertas para cada
item, conforme previa a cláusula primeira do presente edital e a
legislação sobre licitações em seu artigo 40, inciso X, da Lei
8.666/93 c/c o artigo 9º da Lei 10.520/02. À luz deste contexto, se
o edital não fixar o preço máximo de aceitabilidade de ofertas para
cada item que compõe o objeto ou lote, nesse caso, a análise da
aceitabilidade das ofertas deverá levar em conta o valor proposto
para o objeto ou lote como um todo, independentemente dos valores individuais dos itens que o compõem, conforme previa a cláusula primeira do presente edital. Em razão do caso em comento, pela
sua complexidade e descrição específica na legislação, após orientação dos auditores desta Corte de Contas, in loco, a comissão de
licitação, no ano seguinte, procurando evitar interpretações divergentes, passou a seguir as recomendações quanto ao tema, analisando o lote por itens, procurando evitar possíveis irregularidades
no certame. Posto isso, é importante registrar que o lote foi adjudicado pelo pregoeiro por valor abaixo da média orçamentária prévia,
conforme documentos já acostado aos autos. Destaca-se, ainda,
que durante a execução do serviço licitado foram utilizados apenas
alguns itens. Pois, com a queda na arrecadação municipal, prudencialmente, a administração ainda tomou a decisão de cortar gastos
em vários eventos, com a suspensão de diversas atividades: “Copa
da Juventude”, “Copa Serrana de Futebol Infanto-Juvenil”, “Campeonato de Futebol Society”, e outras. Não realizando qualquer ato
que pudesse caracterizar dano ao erário público, e ato contínuo. E,
ainda, não foi utilizada a maioria dos itens da citada Ata de Registro
de Preços. Pode-se comprovar, pela listagem de empenhos e liquidações, que ora requeiro a juntada aos autos, referente à Ata de
Registro de Preços, em tela. Foram gastos no ano de 2013 apenas
o montante de R$ 89.689,42, demonstrando ter sido utilizada uma
quantia bem inferior ao valor contratado, que, à época, era mais de
R$ 200.000,00. O que comprova nitidamente não ter ocorrido qualquer dano ao erário público. Portanto, diante das premissas acima
expostas, não há o que se dizer em má-fé ou dano ao erário público, por minha parte, onde nem todos os serviços/itens da Ata de
Registro de Preços foram realizados e liquidados. Não se vislumbra
aqui, a possibilidade de se existir contratação irregular, uma vez
que, buscando-se a máxima eficiência do serviço público, quando
há disputa licitatória para a prestação desses serviços a um órgão
público, verifica-se a busca de forma correta do interesse público e
de extrema importância para a coletividade. Por fim, a contratação
desses serviços por intermédio de processo licitatório, prima facie,
verifica-se cumpridor dos princípios constitucionais e licitatórios do
interesse público, eficiência e isonomia. Diante do quadro fático,
acima relatado, não é justa a minha condenação ao ressarcimento
de quaisquer valores ao erário público, da qual se extrai gritante
equívoco, data vênia, resultando daí a falta de justa causa, aqui
delatada, para o exercício da condenação. Cumpre registrar, ainda,
que sempre procurei realizar minhas ações pautadas na moralidade
e no cumprimento das normas legais, podendo destacar a minha
conduta como um agente probo. Em minha gestão, inclusive, o
Município de Venda Nova do Imigrante recebeu nota 10 em transparência, pelo Ministério Público Federal, e índice de 94%, também,
em transparência por este Tribunal de Contas. Sendo que, todas as
minhas contas encontram-se aprovadas por esta egrégia Corte de
Contas. Por estas considerações, peço humildemente o entendimento dos nobres conselheiros desta egrégia Câmara de Contas
para a regularidade desse item e o não ressarcimento de qualquer
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valor ao erário, por entender não terem ocorrido quaisquer prejuízos ao erário público. Caso não seja este o entendimento desta
colenda Câmara, vale, ainda, lembrar que a Lei nº 8.666/1993, no
art. 6º, inciso XVI, estabelece que a comissão de licitação tem a
função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes. Ao tratar da responsabilidade dos membros das comissões de licitação, a Lei de
Licitações e Contratos, no § 3º do art. 51, estipula que tais agentes
responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente, devidamente fundamentada, estiver registrada em ata da reunião em que a decisão
tomada foi contraditada. O que não consta registro no caso em
debate. Assim, os membros da comissão responderão pelas consequências decorrentes da decisão tomada, como se tivessem adotado tal conduta de maneira individual, inclusive com orientação da
controladoria interna. A jurisprudência do TCU tem se consolidado
no sentido de que os membros das comissões de licitação, especial
ou permanente, são condenados em débito solidariamente com os
demais responsáveis. Caso a irregularidade por eles praticada tenha nexo de causalidade com o prejuízo causado ao erário. A legislação é bastante clara quanto a esta responsabilidade solidária dos
membros da comissão de licitação, conforme estabelecido no art.
51, § 3°, da Lei 8.666/93. Assim, não há qualquer fundamento na
alegação de que a responsabilidade por todos os atos da licitação
seria exclusivamente da autoridade superior que homologou o procedimento. Isso seria considerar inócuo o dispositivo legal citado.
Como citado anteriormente, todo o procedimento licitatório foi realizado e examinado pela comissão permanente de licitação, sem
qualquer participação e/ou deliberação por minha parte, que apenas autorizei a contratação ao final do certame, acreditando ter
cumprido todas as normas legais. Quanto à irregularidade apontada
na Instrução Técnica Conclusiva - do item contratação de servidores temporários sem observância dos critérios constitucionais -,
destacamos que quando assumimos, em 2009, a Administração Pública Municipal, não ocorreu a transição governamental, e procuramos manter, nos cargos, algumas pessoas estratégicas, agilizando
a prestação dos serviços - Como foi o caso da chefe da área de recursos humanos da municipalidade, senhora Eloisa Pizzol, efetiva
no cargo há mais de vinte anos. As contratações temporárias de
servidores ocorreram no estrito cumprimento legal e pela via excepcional, sempre precedidas de processo seletivo simplificado.
Sendo, a grande maioria, em substituição a servidores, do quadro
permanente, que exercem função gratificada e/ou cargo comissionado nas unidades escolares e na Administração Pública Municipal.
A ocupação desses cargos e o afastamento do cargo original para o
seu desempenho, obrigou a contratação temporária para substituição, visto que a efetivação de aprovado em concurso geraria duplicidade de servidor para o mesmo cargo, contrariando as normas
legais. Frisa-se que as contratações sempre ocorrem por meio de
processo seletivo simplificado - prática realizada até hoje pelo Estado e por outros municípios -, e, posteriormente, foi realizado o
concurso público. Cumpre registrar, oportunamente, que regularizamos essa conduta, pois, no passado, este procedimento não era
realizado. As contratações eram realizadas sem a obediência do
princípio constitucional da impessoalidade, priorizando o princípio
da isonomia. Inclusive, no ano de 2007, foi ajuizada uma ação judicial promovida pelo Ministério Público Estadual quanto ao tema,
cuja ação encontra-se arquivada desde agosto/2015. Sendo, ainda,
objeto de auditoria por esta egrégia Corte de Contas, nos autos do
Processo nº 7254/2008, sob a relatoria também do eminente Conselheiro Domingos Taufner, que, por unanimidade, desta Câmara,
encontra-se arquivado, conforme Acórdão TC-1027/2016, que requeiro a juntada nos autos deste processo em discussão. Por tudo
que aqui ficou esclarecido, espero o afastamento da multa e ressarcimento ao erário público, que, com certeza ferirá minha integridade moral, como administrador público do Município de Venda Nova
do Imigrante. Em razão de que sempre procurei zelar pela honestidade administrativa e jamais ter provocado qualquer desvio de recursos públicos. Não me enquadrando no contexto de corruptos que
tem maculado o serviço público neste País. Com a convicção de que
uma possível condenação como essa, afasta cada vez mais, não só
a mim, como outras pessoas de bem, a desanimarem de permanecer e colocar o seu nome a serviço da gestão pública. Concluindo,
que os nobres conselheiros desta egrégia Câmara de Contas, não
submetam os presentes autos à tomada de contas especial. E, ainda, para que eu não possa sofrer qualquer penalização quanto à
multa e à obrigação de ressarcir valores ao erário público, por entender não ter agido com dolo e descumprir diretamente quaisquer
normas legais. Ou seja, não causei nenhum prejuízo ao serviço
público municipal. Sucessivamente, caso não seja esse o entendi-
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mento desta colenda Câmara, que a responsabilidade pelo ressarcimento do possível dano ao erário público seja solidária, também,
com os demais membros da comissão de licitação, conforme estabelecido no art. 51, § 3°, da Lei 8.666/93. Muito obrigado pela
atenção! (final)” Devolvida a palavra ao relator, sua excelência
adiou o julgamento do processo, solicitando a juntada das notas
taquigráficas e documentos trazidos pelo defendente e o encaminhamento dos autos ao seu gabinete. 2) Ato contínuo, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, inverteu
a ordem da pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando a palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, que procedeu à leitura do relatório do processo TC2809/2014, que trata de Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Pinheiros, relativa ao exercício de 2013, concedendo,
em seguida, a palavra ao Dr. Kayo Alves Ribeiro, em defesa do responsável senhor Antonio Carlos Machado, que proferiu sustentação
oral, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O DR.
KAYO ALVES RIBEIRO – Senhor presidente, nobre relator, senhor conselheiro, senhor procurador especial de contas, senhoras e
senhores, bom dia! Como mencionado pelo conselheiro Taufner,
trata-se o caso em julgamento de prestação de contas do gestor,
ex-prefeito municipal de Pinheiros, relativa ao exercício de 2013.
Pondero, inicialmente, a vossas excelências que o gestor teve sua
revelia decretada nesses autos em razão de um lapso da servidora,
a então chefe de gabinete, que recebeu a notificação e não promoveu o seu encaminhamento aos órgãos competentes da administração para apresentação das justificativas cabíveis. Senhor relator,
quero crer que este debate seja desnecessário, o aprofundamento
deste debate seja desnecessário, vez que a defesa objetiva lançar
mão do permissivo do artigo 328 do Regimento Interno desta Corte, no sentido de que haja juntada de documentos esclarecedores,
nesta oportunidade. E aqui invoco a sensibilidade de vossa excelência para o deferimento deste pedido, vez que os documentos que
ora trago são suficientes para a descoberta da verdade real. Pois
bem! Das três falhas, das três irregularidades apontadas no relatório técnico, duas delas versam sobre falhas, exclusivamente, formais, decorrentes de um descuido do servidor encarregado da operacionalização no sistema que confecciona as peças que compõem
a prestação de contas. Essas falhas, nobre relator, foram corrigidas; novas peças foram impressas e trago aqui para juntada. A última irregularidade, que se refere à “extrapolação do limite de gasto com pessoal”, trago aqui expressivos documentos que demonstram que o gestor adotou todas as medidas possíveis para que
houvesse adequação do limite de gastos. A defesa quer crer, senhores conselheiros, que esses esclarecimentos, esses documentos, sejam também suficientes para o afastamento dessa irregularidade. Não querendo mais tomar o tempo de vossas excelências,
reitero o pedido de juntada de novos documentos. E que, ao final,
sejam afastadas as irregularidades e emitido parecer pela aprovação das contas. Muito obrigado! (final) O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Solicito a juntada das notas taquigráficas e defiro a juntada de documentos para que, então, o
processo seja retirado de pauta e enviado à área técnica, já que,
agora, tem apresentação de documentos que não foram apresentados na parte inicial. Realmente, como buscamos a verdade real, o
Tribunal possibilita que nesta defesa seja possível apresentar documentos. A decretação de revelia aqui é diferente do processo civil
comum judicial. Lá, nas situações de direito disponível, a revelia
acaba gerando confissão do réu, por exemplo. Aqui não. Aqui a
revelia não gera, automaticamente, a irregularidade. É claro que a
não apresentação de documentos dificulta a defesa, mas não gera,
automaticamente, a condenação do gestor. Então, determino a juntada das notas taquigráficas, dos documentos e remessa à área
técnica e ao Ministério Público de Contas. (final)” Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou de pauta o processo, solicitando a juntada das notas taquigráficas e documentos trazidos pelo
defendente e o encaminhamento dos autos à área técnica. 3) O
senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES,
solicitou ao secretário-adjunto das sessões que apregoasse os interessados e/ou seus representantes legais nos autos dos processos
TC-6941/2009, que trata de Tomada de Contas Especial realizada
na Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, TC-4852/2011,
que trata de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Ecoporanga, e TC-1120/2012, que trata de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, todos de relatoria do
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, a fim de verificar a
presença em colegiado para o exercício das sustentações orais requeridas, nos termos do artigo 327, §§ 2º e 6º, do Regimento Interno deste Tribunal, o que foi procedido. Apregoados os responsáveis e não havendo manifestação, os processos foram adiados. 4)
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Durante a apreciação do processo TC-1516/2012, que trata de
Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Pancas, relativa
ao exercício de 2011, em que o relator, conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER julgou irregulares as contas do senhor Marcos
Alexandre Mataveli de Morais, uma vez que não recolheu integralmente aos cofres públicos a quantia devida, nos moldes da Decisão
Preliminar TC-042/2014, o senhor conselheiro em substituição
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI questionou como ficará a situação dos
demais vereadores que não ressarciram as quantias recebidas indevidamente, uma vez que a penalidade está sendo aplicada tão somente ao ex-presidente da Câmara Municipal, tendo o relator argumentado que o mesmo consta como único gestor responsável da
PCA, razão pela qual a quantia integral para ressarcimento fora
imputada a ele, conforme instrução processual, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Presidente, fiquei
com uma dúvida. Nesses processos em que a extensão de obrigação de ressarcir ao erário, encaminhada aos demais vereadores,
creio que a gente acaba caindo numa armadilha que acho que fica
muito claro nesse voto do conselheiro Domingos. Quando foi elaborado esse conceito de fazer a extensão da obrigação aos demais
responsáveis, na medida em que eles foram beneficiários, entretanto, muitas vezes não deram causa, na medida em que houve só
o recebimento. Nessa circunstância em que estamos vivenciando
agora, embora tenhamos obrigado ou emitido uma decisão preliminar obrigando a todos a fazer o ressarcimento de forma solidária,
quando parte dessas pessoas e, nesse caso, só um compareceu e
entendeu que deveria só fazer o ressarcimento daquela parte lhe
coube, conforme descriminado nas próprias tabelas elaboradas pelo
Tribunal de Contas, surge uma questão. Constamos irregular a
quem prestou contas, agora, neste momento processual em que
estamos, efetivamente, julgando as contas na medida em que a
primeira decisão foi preliminar. Só que impomos uma obrigação aos
outros e essa obrigação não aparece aqui. Por quê? O conceito de
prestação de contas é do gestor e não de quem foi beneficiado,
então, criamos uma armadilha, na medida em que nós, agora, não
temos como alcançar esses vereadores, como está no voto de vossa excelência. Quer dizer, está alcançando só o presidente da Câmara como responsável. E os demais vereadores como ficariam
nessa circunstância, na medida em que receberam uma determinação do Tribunal de, efetivamente, fazer o ressarcimento e não o fizeram e nessa decisão final não fazemos nenhuma menção a isso?
Tenho um posicionamento em relação a isso de que, efetivamente,
deveríamos alcançar a quem deu causa. Quem deu causa é quem
tinha a caneta que, independentemente da forma como ele foi levado a tomar essa decisão, ele é o responsável pela prestação de
contas, porque a prestação de contas é declaratória, quer dizer,
tem a natureza declaratória, na medida em que você que tem que
expor a prestação de contas e assumir como responsável por todos
os atos daquele ente que está prestando contas. Então, conselheiro
Domingos, vossa excelência, embora esteja o deixando numa situação difícil, mas como poderíamos conciliar essas duas situações
dadas essas circunstâncias? Isto é, temos a prestação de contas,
vai ser julgada irregular, sem dúvida é irregular, na medida em que
remanesce o débito ou foi descumprida, mas como ficaríamos em
relação a esses outros responsáveis? O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Estou, aqui, acessando o voto
original do conselheiro, embora no relatório foi citado aqui cada
vereador que recebeu, na parte dispositiva foi dada ciência ao responsável, e o responsável, aqui, foi apenas colocado o presidente
da Câmara. Então, não houve aqui... É, realmente, aqui só foi colocado nesse processo que é de 2012, na realidade, só foi citado o
presidente da câmara para devolver o valor integral. E devolveu
apenas o valor parcial. Teve outra situação da mesma Câmara em
que o presidente da Câmara recorreu, parecia como essa situação,
recorreu depois da decisão do Tribunal e decidimos por citar cada
vereador, individualmente, e o presidente da Câmara pelo todo,
porque é responsável solidário. Então, em qualquer hipótese, o presidente responde pelo todo se os outros não pagarem. Existe essa
polêmica, realmente, nessas situações. Se você vai cobrar de quem
foi, efetivamente, beneficiado ou de quem foi o responsável, o ordenador de despesas. Então mantenho aqui o meu voto porque,
realmente, a decisão, aqui... Porque, agora, neste momento processual, a gente não muda o mérito do voto, se era devido ou não
devido. Isso já foi resolvido anteriormente e entendeu-se como devido e foi responsabilizado o presidente da Câmara. Então neste
momento estou mantendo isso e aplicando aquela multa que já
falei aqui na parte dispositiva. Cabe à parte concordar e pagar o
todo ou recorrer e debater o tema. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Presidente, diante da
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manifestação do conselheiro, considerando que foi só obrigado o
presidente da Câmara, acompanho. O SR. CONSELHEIRO PRESIDENTE SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – Também acompanho. (FINAL) ” 5) O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER retirou de pauta o processo TC-3370/2013, que trata de
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Rio Bananal,
relativa ao exercício de 2012, solicitando a republicação na próxima
pauta, tendo em vista a divergência de seu voto com a área técnica
e Ministério Público Especial de Contas. 6) O senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, solicitou ao secretário-adjunto das sessões que apregoasse os interessados e/ou seus
representantes legais nos autos dos processos TC-3211/2014, que
trata de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Vila
Valério de ordenador, relativa ao exercício de 2013, e TC-5559/2015,
que trata de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Vila Valério, relativa ao exercício de 2014, todos de relatoria do
conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, a fim de
verificar a presença em colegiado para o exercício das sustentações
orais requeridas, nos termos do artigo 327, §§ 2º e 6º, do Regimento Interno deste Tribunal, o que foi procedido. Apregoados os
responsáveis e não havendo manifestação, os processos foram
adiados. 7) O senhor procurador especial de contas LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA devolveu de vistas os processos TC3370/2013, 4053/2015 e TC-3019/2008, ratificando os pareceres
ministeriais já exarados nos autos. – ORDEM DO DIA – Julgamento
dos 105 processos constantes da pauta, fls. 12 a 27, 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 12h, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhor
conselheiro-substituto e senhor procurador para a próxima sessão
ordinária, a ser realizada no dia 26 de julho de 2017, quarta-feira,
às 10h. E, para constar, eu, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR,
secretário-geral das sessões, lavrei a presente ata, que, depois de
aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente,
demais conselheiros, senhor auditor e senhor procurador.
- CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 06941/2009-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: PREFEITURA BARRA SAO FRANCISCO
Responsável: EDSON HENRIQUE PEREIRA, LUCILEA DIAS
FERREIRA
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 04852/2011-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2010
Interessado: PREFEITURA ECOPORANGA
Responsável: AGAHTEC - TRANSPORTES LTDA - ME, CENTRO EDUCACIONAL ISRAEL LTDA - ME [JOSE RAPHAEL ZAMBON SOUZA, LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], EDION DOS SANTOS ALMEIDA, ELBERTO GONCALVES
DE SOUZA, ELIAS DAL COL [JOSIMADSONN MAGALHÃES DE
OLIVEIRA], EMILSON OTAVIO FIANCO JUNIOR [EMILSON
OTAVIO FIANCO JUNIOR], LENILSON PEREIRA DA SILVA, LIA
MARA VASCONCELOS MACHADO, MAURO SERGIO CARNEIRO, MAURO SERGIO DE SOUZA, RESOLUTA - SOLUCOES
ORGANIZACIONAIS LTDA [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO
JOSINO CORDEIRO], VALTER DE ARIMATEA LIMA, ZEOLITA
TEIXEIRA VIANA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 01120/2012-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Interessado: PREFEITURA GOVERNADOR LINDENBERG
Responsável: ASTERVAL ANTONIO ALTOE, IRINEU BLASIU
KUSTER JUNIOR, MARILDES CASAGRANDE RODRIGUES,
MARITRANS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME, SILMAR
SUBTIL MARCHETTI, VIACAO MARILANDIA LTDA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 01516/2012-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pancas
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
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Exercício: 2011
Responsável: MARCOS ALEXANDRE MATAVELI DE MORAIS
[CÍCERO QUEDEVEZ GROBÉRIO, RÔMULO QUEDEVEZ GROBÉRIO,
TATIANE PIRSCHNER ZOUAIN GROBÉRIO]
Deliberações: Acórdão. Irregular. Ressarcimento 3308,58 VRTE.
Multa. Arquivar.
Processo: 02995/2013-2
Unidade gestora: Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
Responsável: ALEX MARIANO, ALEXANDRE CORDEIRO FOLADOR, CARLLO CARLOS GUILHERME, CLEVERSON BURIL
NASCIMENTO, HINGRID STEPHANY GOMES LEONEL, JULIANA BARCELOS NASCIMENTO, LINDOMAR JOSE GOMES,
LUIZ PAULO RODRIGUES DE AMORIM, MARCELO ZANUNCIO
GONCALVES, SANDRO DE OLIVEIRA, WILLIAN LUIZ DE
ABREU
Deliberações: Adiado
Processo: 03370/2013-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Responsável: FELISMINO ARDIZZON
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 07140/2013-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Nova Venécia
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: JOSE ELIAS GAVA [EDGAR RIBEIRO DA FONSECA]
Deliberações: Adiado
Processo: 00863/2014-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Apensos: 00487/2010-6
Responsável: ANTONIO GILMAR FURLAN, DALTON PERIM,
SEBASTIAO ZANELATO [JUNIOR ZUMERLE CANDIDO, MARIANA
VARGAS VENTURIM FROSSARD]
Deliberações: Sustentação oral. Manter em pauta
Processo: 02809/2014-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2013
Responsável: ANTONIO CARLOS MACHADO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 04053/2015-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Sooretama
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
Apensos: 01053/2014-1, 01054/2014-5
Interessado: PREFEITURA SOORETAMA
Responsável: ESMAEL NUNES LOUREIRO
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Parecer Prévio. Devolvido. Aprovação com ressalva.
Determinações. Arquivar.
Processo: 03633/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Apensos: 03497/2014-8
Responsável: FABRICIO PETRI, MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 03802/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: JOSE DE BARROS NETO
Deliberações: Decisão. Alerta.
Total: 12 processos
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- CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 03019/2008-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marilândia
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Apensos: 03023/2008-9
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: OSMAR PASSAMANI [PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Extinguir processo sem resolução do mérito. Arquivar. Por maioria, nos termos do voto do
relator. Vencido o cons. João Luiz Lovatti que acompanhou a área
técnica e MPEC.
Processo: 06196/2010-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Interessado: PREFEITURA PINHEIROS
Responsável: ANTONIO CARLOS MACHADO, SIMONE ALVES
FERNANDES
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 06319/2010-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibatiba
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Interessado: CAMARA IBATIBA
Responsável: ADMILSON DIAS RIBEIRO, FERNANDO VIEIRA DE SOUZA, LINDAMAR FREITAS MORENO, LUCIENE MARIA DE SOUZA LEITE DA SILVA, MARCO ANTONIO SONSIM
DE OLIVEIRA [KAYO ALVES RIBEIRO]
Deliberações: Acórdão. Acolher parcialmente razões de justificativa. Multa individual. Recomendação. Determinação. Arquivar.
Por maioria, nos termos do voto do relator. Parcialmente vencido
o cons. João Luiz Lovatti que acompanhou o parecer ministerial,
exceto quanto à aplicação das penas de inabilitação e proibição de
contratar com o poder público.
Processo: 01542/2011-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pinheiros
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2010
Apensos: 04143/2011-1
Responsável: EDIMILSON PASSOS SAMPAIO [VÂNIA DE SOUZA DUARTE], LEILSON DUARTE [VÂNIA DE SOUZA DUARTE],
MARLENE ANDRADE DE OLIVEIRA GUZO [VÂNIA DE SOUZA
DUARTE], PAULA CRISTINA DE SOUZA PIZETTA [VÂNIA DE
SOUZA DUARTE]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 04942/2011-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Inspeção
Apensos: 07614/2011-3
Interessado: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE
Responsável: ANA MARIA RODRIGUES ROSA, HERMINIA
GOMES LEMOS, JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR,
PAULO CASSA DOMINGUES, PAULO LEMOS BARBOSA, RUBENS MOULIN TANNURE, RUIMAR DE SIQUEIRA LEMOS
Deliberações: Adiado
Processo: 01084/2012-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Teresa
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 02443/2010-7, 05585/2010-9
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Terceiro interessado: GERVASIO PAULO MADALON
Deliberações: Adiado
Processo: 02106/2012-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Classificação: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2011
Apensos: 06830/2012-4
Interessado: CAMARA SANTA MARIA JETIBA
Responsável: ALAIRA HAMER [CARLOS CEZAR LIBERATORE
JUNIOR, Leonardo Becker Passos de Oliveira, MARCELO SEMPRI-
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NI FERREIRA], EITEL GUMS, LINDOLFO TUROW [Luiz Augusto
Mill], MARIA HENKE [CARLOS CEZAR LIBERATORE JUNIOR,
MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA],
NELSON MIERTSCHINK [CARLOS CEZAR LIBERATORE JUNIOR,
CHRISTIAN LUIZ T. DE REZENDE LUGON, LUIZ ALFREDO SOUZA
E MELLO, MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Remeter ao Plenário para análise do incidente de inconstitucionalidade. Sobrestar na pauta.
Processo: 06156/2012-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
Responsável: ADRIANO POSSATI POLEZE [Dionisio Balarine
Neto], JAILSON JOSE QUIUQUI [Dionisio Balarine Neto], JOSE
PEREIRA MAULAES [Dionisio Balarine Neto], URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA [Raphael Barroso de Avelois]
Deliberações: Acórdão. Procedência. Converter em TCE. Contas
irregulares. Ressarcimento solidário. Reconhecer prescrição. Arquivar.
Processo: 07563/2012-2
Unidade gestora: Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS [Ana
Paula Pimentel Gomes, Bianca Fundão de Menezes, Bruno La-Gatta Martins, Déborah Pôncio Leite, Décio Freire, DECIO FREIRE E
ADVOGADOS ASSOCIADOS, Wilson Pereira Campos Fontoura]
Responsável: CARMO ROBILOTTA ZEITUNE, GETULIO DARCY CURTY PIRES, LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Decisão. Diligência à área técnica. Prazo: 30 dias.
Processo: 04935/2014-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA SANTA TERESA
Responsável: ADEMAR FRANCISCO TONONI, CIRCOLO
TRENTINO DI SANTA TERESA [CARLOS AUGUSTO NUNES DE
OLIVEIRA], CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO, GILSON ANTONIO DE SALES AMARO, JOAO CARLOS DA SILVA LIMA,
LIONS CLUBE SANTA TERESA COLIBRI, LUCIANO FORRECHI, MURILO BOSA VAGO
Deliberações: Acórdão. Converter em TCE. Rejeitar razões de justificativa. Contas irregulares. Ressarcimento solidário 10.600,33
VRTE. Multa individual. Instaurar TCE. Arquivar.
Processo: 08231/2014-2
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA LARANJA TERRA
Responsável: ARJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME,
EDUARDO BISSOLI MEIRA, HELIO STORCH, JOADIR LOURENCO MARQUES, KUSTER CONTABILIDADE E ASSESSORIA
LTDA - ME, NAIELE APARECIDA BEZERRA, TRISTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03267/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 03449/2015-7
Representante: ALLAN DANTAS DE AZEVEDO [FABRÍCIO GUEDES
TEIXEIRA, FABRÍCIO GUEDES TEIXEIRA, FLÁVIO DA COSTA MORAES, FLÁVIO DA COSTA MORAES, LEONARDO FIRME LEÃO BORGES, LEONARDO FIRME LEÃO BORGES]
Responsável: DANIELA DA SILVA SOUZA, KAEME EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, MARIA CELIA PEIXOTO
DA SILVA
Deliberações: Acórdão. Afastar responsabilidade da empresa Kaeme Empreendimentos e Consultoria Ltda. Manter irregularidade.
Não aplicar multa. Arquivar.
Processo: 00740/2016-7
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Piúma
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA, SAMUEL
ZUQUI
Deliberações: Acórdão. Recomendação. Dar ciência. Arquivar.
Processo: 04383/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
Responsável: ANTONIO LIDINEY GOBBI, MARIA APARECIDA TRARBACH
Terceiro interessado: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
Deliberações: Acórdão. Rejeitar de justificativa parcialmente. Multa individual R$3.000,00. Determinações. Arquivar.
Processo: 10337/2016-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Piúma
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Outras autoridades (RICARDO RIOS DO SACRAMENTO - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE PIÚMA)
Responsável: JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA, MARCO
ANTONIO RODRIGUES DINIZ
Deliberações: Acórdão. Determinar adoção de medidas administrativas nos termos da IN 32. Determinações. Monitoramento.
Arquivar.
Processo: 02435/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Piúma
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: ELO TRANSPORTE E LOCADORA LTDA - ME
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Processo: 03207/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS
Deliberações: Decisão. Conhecer. Indeferir medida cautelar. Tramitar sob o rito ordinário. Notificação prazo10 dias.
Processo: 03796/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
Deliberações: Decisão. Alerta. Arquivar.
Processo: 03817/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: FRANCISCO BERNHARD VERVLOET
Deliberações: Decisão. Alerta. Arquivar.
Processo: 03826/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: VERA LUCIA COSTA
Deliberações: Decisão. Alerta. Arquivar.
Processo: 03875/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Deliberações: Decisão. Alerta. Arquivar.
Total: 21 processos
- CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 06885/2003-6
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: JACINTO CASAGRANDE
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02704/2005-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
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Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2004
Apensos: 05905/2004-6
Interessado: PREFEITURA BAIXO GUANDU
Responsável: JOSE FRANCISCO DE BARROS [LUCINEIA SEIBEL STORCH]
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 09321/2010-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Piúma
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Interessado: PREFEITURA PIUMA
Responsável: ANTONIO CARLOS SENA FILHO - ME, ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA DE PIUMA, JOSE RICARDO
PEREIRA DA COSTA [VITOR RIZZO MENECHINI], MARCOS VINICIUS SOUSA RAMOS [HEVERTON DE OLIVEIRA BRANDÃO JUNIOR, JOSÉ CARLOS NASCIF AMM, LUIZ BERNARD SARDENBERG
MOULIN, RODRIGO JOSÉ PINTO AMM, VITOR BELISÁRIO COUTO,
WEBER CAMPOS VITRAL], STUDIO MUSIC BRASIL LTDA - ME
[VALERIO RODRIGUES NUNES CRUZ], TOP PRODUCOES E
EVENTOS LTDA - ME
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Reconhecer prescrição. Extinguir processo
com resolução do mérito. Arquivar.
Processo: 06021/2012-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Sooretama
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Responsável: CARLOS SERGIO TINTORI DE OLIVEIRA,
ELIZANGELA FERRAZ SANT ANNA MIRANDA, ESMAEL NUNES LOUREIRO, FILIPE VENTURINI SIGNORELLI [FILIPE
VENTURINI SIGNORELLI], JAIR ANTONIO GUASTI, JOANA DA
CONCEICAO RANGEL, MACIEL FERREIRA COUTO, MATEUS
ROBERTE CARIAS, ROSA HELENA ROBERTE CARDOSO CARIAS, ROSILENE TRINDADE RODRIGUES CARIAS, SAMIRA
MAGNAGO DA SILVA, TANIA RODRIGUES DE FRANCA [TANIA RODRIGUES DE FRANÇA], UBIRATAN ROBERTE CARDOSO
PASSOS, URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA, WESLEM SANTANA FERREIRA
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03069/2013-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Apensos: 02335/2013-4
Interessado: PREFEITURA NOVA VENECIA
Responsável: WILSON LUIZ VENTURIM
Adiamento: 4ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03211/2014-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA VILA VALERIO
Responsável: LUIZMAR MIELKE
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 03859/2015-1
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto João Neiva
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: SAAE JOAO NEIVA
Responsável: CLESIO FERREIRA GONCALVES
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação. Determinação. Recomendação. Arquivar.
Processo: 05451/2015-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Educação Básica de São Gabriel da Palha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: FUNDO M EDUCACAO SAO GABRIEL PALHA
Responsável: NIVALDO COMETTI
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Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação. Determinação. Arquivar.
Processo: 05559/2015-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
Apensos: 01377/2014-4, 01385/2014-9
Responsável: LUIZMAR MIELKE
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 01214/2016-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 05238/2015-7
Representante: ADMILSON RIBEIRO BRUM [Marcio Azevedo Schneider, Sebastião Rivelino de Souza Amaral, Vanessa Moreira Vargas]
Responsável: ANTONIO MORAIS FILHO [BRUNA HOLZ BADKE
BREDA], CARLOS RUBENS DA SILVA [BRUNA HOLZ BADKE
BREDA], ELCIMAR DE SOUZA ALVES, EMERSON RODRIGUES
CARDOSO [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], JESSUI ALBINO
GONCALVES [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], JOAO LUIZ COZER [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], JUVENAL CALIXTO FILHO
[ADVOCACIA RIVELINO AMARAL], PAULO ROBERTO DOS REIS,
SEBASTIAO DA CRUZ CAETANO [BRUNA HOLZ BADKE BREDA],
VALEZIO ARMANI [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], WILSON
PINTO DAS MERCES [BRUNA HOLZ BADKE BREDA]
Adiamento: 4ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03459/2016-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Divino de São Lourenço
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: SEBASTIAO AYLSON GOMES DE MOURA
Adiamento: 5ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Irregular. Multa R$ 3.000,00. Recomendação. Arquivar.
Processo: 04901/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Responsável: MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Parecer Prévio. Rejeição. Arquivar.
Processo: 04995/2016-1
Unidade gestora: Fundo de Fomento do Turismo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: JOSE SALES FILHO, ROBSON LEITE NASCIMENTO
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 06861/2016-2
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Marilândia
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: DULCIMAR RIGO MILANEZ
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 07091/2016-3
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Viana
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: BRUNELLA TIBURTINO ALOQUIO
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 07443/2016-5
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: AURECIL GONCALVES MURUCI

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 26 de setembro de 2017
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 09834/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Terceiro interessado: ALENCAR MARIM
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Extinguir processo sem resolução do mérito. Multa R$ 3.000,00 ao prefeito anterior por descumprimento de
decisão. Arquivar.
Processo: 02463/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 02464/2017-6, 13304/2015-8
Recorrente: FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
Adiamento: 4ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Arquivar.
Processo: 02464/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 02463/2017-1, 13304/2015-8
Recorrente: ROBERTO FORTUNATO FIORIN
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Arquivar.
Processo: 03068/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Identidade preservada
Responsável: CARLOS ALBERTO MORAES THIEBAUT, DIEGO
PEREIRA RANGEL, MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA
Deliberações: Decisão. Conhecer. Indeferir Medida Cautelar. Tramitar sob o rito ordinário. Notificação. Diligência.
Processo: 02935/2011-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: KATIA REGINA BATISTINE FRICO
Deliberações: Decisão. Regularidade da revisão. Registro.
Processo: 02267/2015-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CARMEM DEA ALMEIDA DOS REIS GONCALVES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03006/2015-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma
Interessado: IVANIR JOSE TEIXEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03321/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: MARISTELA BUZATO ZANIVAN
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03816/2015-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUCIMAR LAIA DOS PASSOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04646/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Iconha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VIDAL LAIBER FILHO
Deliberações: Decisão. Registro.
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Processo: 04649/2015-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Iconha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: JALDET DIAS SILVA , JOAO MOURA DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05522/2015-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOSE BENEVIDES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05610/2015-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANTONIO FABIO MEMELLI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05713/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05717/2015-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CREUSA MARIANI SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05723/2015-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA VERAEUNICE ANDRADE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 07031/2015-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: COSMERINDA DO CARMO PAIXAO MATOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00541/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari - Es
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JUSSARA DOMINGOS DA SILVA
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.
Processo: 00598/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: WESLEY CIRIACO DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00823/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CREUZA DE OLIVEIRA SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00833/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELIENE SA ALMEIDA NOGUEIRA DA GAMA, ELIENE
SA DE ALMEIDA NOGUEIRA GAMA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00836/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
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Interessado: ANANIAS SANTANA
Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: NADIA ELIAS COSTA
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 00838/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: RUBENS DE FREITAS
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 01004/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SELMA CONCEICAO MOURA SEZINI
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 00841/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 00898/2003-2
Interessado: MARIA MADALENA DE AMORIM COELHO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00844/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: LUCIMAR PERES DE MOURA DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00905/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELISABETH DO CARMO DE CARVALHO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00913/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SAMUEL DEORCE VIEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00949/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: WALMIR VICTORINO LUZ PINTO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00952/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VERA MARIA BERNABE GINELI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00955/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ZIONY BONOMO VIEIRA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00959/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LAUDENY LOYOLA BARBOZA, LAUDENY LOYOLA BARBOZA PEREIRA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00962/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LINDONESIA MARIA DIAS CASTRO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00974/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
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Processo: 01009/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARCIA SANTOS SOARES BICALHO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01011/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JADIR GUIMARAES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01015/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CARLOS RENATO DE ANDRADE
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01019/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA PENHA COSMO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01029/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DAS GRACAS MONTEIRO BARBOSA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01032/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: RITA DE CASSIA QUINAMOR FERREIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01034/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARINA REGIS DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01042/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DAS GRACAS FRIGINI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01046/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: REGINA LUCIA GRILLO, REGINA LUCIA GRILLO CARDOZO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01062/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JULIA DE CARLI CARRETTA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01070/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CARLOS FERNANDO PEIXOTO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01079/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: RAFAEL ANTONIO MODOLO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01089/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA MONZARENA SILVA MARQUES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01092/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DORIS GRIFFO ALMEIDA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01104/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ISABELA FINAMORE FERRAZ
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01115/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: WESLEY MARCKSON CARVALHO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01167/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANTONIO CARLOS DE ASSIS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01227/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: IDALMA DE OLIVEIRA ARAUJO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01236/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DE JESUS DO CARMO NASCIMENTO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01331/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JONES VIEIRA DE SOUSA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02065/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANDREA ARAUJO MARINS
Deliberações: Decisão. Registro.
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Processo: 04183/2016-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pinheiros
Classificação: Edital de Concurso
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Devolver à origem.
Total: 72 processos
Total geral: 105 processos
SESSÃO: 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA 26/7/2017
Aos 26 dias do mês de julho do ano de 2017, às 10h, na Sala das
Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente da Segunda Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a
25ª sessão ordinária do colegiado do exercício de 2017. Integrando
a Câmara estiveram presentes o excelentíssimo senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e o excelentíssimo senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, ocupando a relatoria do conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL, nos termos do Ato Convocatório nº 005, de 7 de julho de 2017. Presente,
ainda, o Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do senhor
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral; e EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO, secretário-adjunto das sessões. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, 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 24ª sessão ordinária do colegiado, antecipadamente encaminhada pelo secretário-adjunto das sessões, por meio
eletrônico, aos senhores conselheiros, auditor e procurador; sendo
aprovada à unanimidade. – COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO COLEGIADO – O senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI solicitou a retificação da decisão no processo TC-537/2016,
preferida na 23ª sessão ordinária deste Colegiado, de modo que
onde se lê: “registro”, leia-se “sobrestar, aguardando o trânsito em
julgado”, o que foi acolhido à unanimidade. – 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 a palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER, que procedeu à leitura do relatório do processo TC4852/2011, que trata de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal
de Ecoporanga, concedendo, em seguida, a palavra ao Dr. Josimadsonn Magalhães de Oliveira, representando o responsável senhor
Elias Dal Col, que proferiu sustentação oral, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. JOSIMADSONN MAGALHÃES
DE OLIVEIRA – Bom dia a todos! Cumprimento o excelentíssimo
senhor presidente desta Câmara, conselheiro Sérgio Borges; estendo o cumprimento ao conselheiro relator, Domingos Taufner; ao
conselheiro João Luiz Cotta Lovatti; cumprimento, também, o procurador de contas que se faz presente, Dr. Luis Henrique; o secretário geral das sessões, Eduardo Givago; demais servidores desta
Corte de Contas; colegas advogados que aqui se fazem presentes;
e todos os demais que se encontram neste Plenário. Venho a esta
tribuna, nesta manhã, sustentar em favor do senhor Elias Dal Col,
atual prefeito do Município de Ecoporanga e, também, prefeito na
gestão de 2009 a 2012. Preambularmente, faz-se necessário levantar uma importante questão de prejudicial de mérito, que é a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, referente às supostas
irregularidades que foram lançadas nas manifestações técnicas
aqui combatidas. O processo de Auditoria Ordinária em análise diz
respeito a supostas irregularidades ocorridas no ano de 2010. Nesta senda, levando em consideração que o senhor Elias Dal Col para
defendente recebeu sua citação em maio de 2012 e que fora juntada aos autos, conforme se observa, às folhas 1818, o seu comprovante de citação no dia 15 de junho de 2012, temos que, pela inteligência do artigo 373 do Regimento Interno desta Corte, e do artigo 71 da Lei Orgânica deste Tribunal a matéria estipulada nesses
autos se encontra prescrita desde o dia 16 de junho do corrente
ano, ou seja, desde meado do mês passado. Desta forma, pugnamos, desde já, que seja reconhecida por esta Câmara e declarada
a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal em face dos fatos
inseridos na Instrução Técnica Inicial consubstanciados pelo Relatório de Auditoria Ordinária. Em relação ao mérito propriamente dito,
pelo fato de termos plena convicção e confiança que esta Colenda
Câmara irá respeitar o Regimento e a Lei Orgânica deste Tribunal,
assim como tem feito em vários outros processos que foram julgados, que será acolhida a prescrição aqui levantada, bem como de
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forma a não tornar essa sustentação demasiadamente longa e cansativa por ser um processo muito grande e com várias indicações
de inconsistência, vamos restringir à análise meritória ao discurso
que será feito unicamente quanto ao afastamento da suposta irregularidade contida no item 1.1.1.3 da Instrução Técnica Inicial, tendo em vista que é o único item das Manifestações Técnicas que
elenca um suposto dano ao erário, o que poderia ensejar uma responsabilização de acordo com o entendimento consolidado desta.
Este tópico não estaria alcançado pela matéria de prescrição, assim
será o único tópico que a defesa estará se atendo nesta sustentação. O aludido item da Instrução Técnica Inicial diz respeito a uma
suposta irregular liquidação de despesa referente ao contrato administrativo nº 03/2010 firmado com o Centro Educacional Israel, se
não me engano. O objeto desse contrato foi a contratação de empresa para fornecimento de curso com o intuito de capacitar a população para ter mais geração de emprego e renda local. A conduta
que é imputada ao defendente relacionada a esse tópico da ITI diz
respeito a uma suposta autorização de pagamentos sem a devida
contraprestação do serviço prestado. A área técnica vem e afirma
que houvera, por parte da empresa contratada, a inexecução de um
dos cursos contratados e a execução menor de alguns deles pela
quantidade de alunos. É defendido pelo gestor, ora defendente, no
ano de 2012, quando apresentou as suas justificativas e, também,
vários documentos que comprovam a regularidade do seu ato. Dentre esses documentos, foram juntadas as três notas fiscais que embasaram a autorização de pagamento do caso em tela. O fato que
foi arguido naquela ocasião, que também será arguido aqui, é que
o ato do gestor foi, devidamente e de forma prévia, instruído com
ateste do fiscal do contrato com todas as notas de que o serviço já
havia sido prestado em sua totalidade. Então, o gestor, diante dessa informação e da apresentação da empresa de todos os documentos que eram requisitos do contrato não havia possibilidade nenhuma de exigir uma conduta diversa da dele de não autorizar o pagamento, e isso é que foi feito. Ocorre que a área técnica deste Tribunal, ao elaborar a Instrução Técnica Conclusiva, simplesmente ignora essa manifestação de defesa apresentada lá atrás com os documentos e, a partir do momento que ela ignora, ela faz uma contradição. Essa contradição foi feita, especificamente, no parágrafo
3º, à folha 2325, em que ela faz uma afirmativa – peço vênia a
vossas excelências para ler esse parágrafo. Diz a área técnica: “Em
primeiro lugar, não há que se confundir os atos de fiscalização de
um contrato com a liquidação de seu pagamento. A declaração
prestada pelo fiscal do contrato sobre seu regular cumprimento é
que deve embasar o atestado do setor financeiro responsável pela
liquidação”. Então, aí é que reside a contradição. A área técnica
ignora os fatos lançados pelo gestor e ela mesmo afirma que o que
deve ser analisado pelo setor financeiro responsável pela liquidação
para embasar o pagamento é a declaração prestada pelo fiscal do
contrato. Então, repetindo, não teria como, com os elementos que
o gestor dispunha à época que autorizou os pagamentos, ele ter
uma conduta diversa. Porque o fiscal do contrato, que era a própria
secretaria de assistência social, que é quem de fato acompanhou a
execução direta do serviço no dia a dia, ela vem e informa, categoricamente, de forma expressa, que os serviços foram prestados na
sua totalidade. O contratado vem e apresenta todos os documentos
exigidos no contrato para que se faça o pagamento. Então, não
teria como, na condição de gestor, ele ter uma conduta diversa
daquela que foi tida. Um ponto interessante – e nisso a defesa tem
que ser sincera e honesta com a área técnica – é que, de fato, aconteceu um fato estranho nos presentes autos que é a confrontação
de duas situações: a primeira temos as notas fiscais devidamente
atestadas pelo fiscal do contrato e que embasaram o pagamento do
gestor e, daí, vem a empresa contratada em suas justificativas que
foram apresentadas no Tribunal e informa que houvera uma compensação devida a um suposto desequilíbrio econômico/financeiro
havido entre um curso e outro. Só que esse fato não foi de conhecimento do gestor, que ficou até surpreso do fato após a apresentação da empresa no âmbito do Tribunal, o que foi feito cerca de
três anos após, e por ele não ter tido esse conhecimento, à época,
não tinha como, em hipótese nenhuma, ele ter agido de forma diferente. Diante disso, o que se vê? Se há um suposto pagamento de
serviço não executado, é razoável que seja imputada alguma responsabilização até mesmo à empresa e ao fiscal, mas não ao gestor
que não dispunha de elementos de forma contrária para tal ato.
Matéria idêntica a essa e que recentemente e corriqueiramente é
tratada neste Tribunal de Contas é referente à chamada ausência
de formação da matriz de responsabilidade. E o que podemos observar? Que o presente caso se enquadra perfeitamente nessa matéria, vez que, se observarmos a instrução processual inteira, especificamente quanto a esse item que estamos tratando, ele visa à
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responsabilização do gestor e da empresa; ele não fez na instrução
processual toda a matriz de responsabilização de forma a indicar.
Dessa forma, a defesa entende que resta prejudicado e sem ter a
devida caracterização do nexo de causalidade entre a suposta irregularidade e a conduta do gestor público, tendo em vista que entre
essa linha da execução do ateste da autorização existiam outros
agentes públicos envolvidos diretamente na execução dos serviços
e tiveram participação direta. O julgamento que retrata muito bem
o presente caso, inclusive na questão da prescrição, é o Processo
TC-537/2006 da prefeitura municipal de Cachoeiro de Itapemirim.
Esse processo foi de relatoria do conselheiro Rodrigo Chamoun, e
no seu voto, que foi brilhante, ele expôs muito bem a ausência de
formação de matriz de responsabilidade, e esse voto foi seguido
pelo Plenário desta Corte, conhecendo a prescrição dos fatos e
afastando a responsabilidade do gestor pela ausência de informação dessa matriz de responsabilidade. Então, mais uma vez, peço
vênia a vossas excelências para ler só esses dois parágrafos desse
trecho do voto, porque o caso é muito similar ao presente: “Nessa
esteira de entendimento, importa ressaltar que os indicativos de
irregularidades ora apreciados se referem à ausência de comprovação das horas trabalhadas e pagamento indevido por serviços executados a menor, em razão de uma fiscalização deficiente das respectivas obras, conforme apontado pela equipe técnica de auditoria. Nesse sentido, entendo por afastar a responsabilização proposta pela área técnica, conforme documentos encartados pela equipe
de auditoria, que demonstram a participação de outros agentes
públicos que seriam os diretamente responsáveis pela fiscalização e
ateste das medições dos respectivos serviços e obras”. Então, relacionado a esses tópicos específicos dos fatos aqui aduzidos e esse
paradigma que essa jurisprudência aqui posta, requeremos a vossas excelências que seja dado o tratamento igual ao presente caso.
Diante de tudo, a notória ausência de formação da matriz de responsabilidade, é que requer seja afastada a responsabilidade do
gestor. Por derradeiro, gostaria de salientar que o gestor ora defendente, na atual administração que iniciou neste início de ano, ele
vem tomando e cumprindo rigorosamente com todas as determinações deste colendo Tribunal nos processos em que o mesmo figurou
como responsável, referente a sua primeira gestão. Exemplo disso
é a própria contratação de assessorias que era feita no Município de
Ecoporanga e assim que ele tomou posse este ano, cortou, e não
existem mais essas assessorias. Assim o gestor vem tentando estruturar o Município da forma como recomendado por este Tribunal.
Por que estou fazendo esse adendo? Pelo seguinte fato: as recomendações que foram emitidas por este Tribunal ao gestor elas não
foram letras mortas, elas serviram como de caráter educativo e
orientativo, e pelo gestor se vê uma plena obediência a essas recomendações e aos ditames legais. Então, na remota hipótese de não
ser acatado por vossas excelências as matérias que ora se defende,
requer, ao invés de aplicar penalidade, que seja emitida recomendação ao gestor sobre os fatos. Oportunidade que requeremos ao
conselheiro relator a juntada do voto e do venerado Acórdão que foi
proferido no Processo TC-6197/2010, da Primeira Câmara, que relata a situação aqui posta. Dessa feita, essas são as considerações
merecedoras de serem sustentadas nesta manhã. No mais quero
agradecer a cordialidade e a atenção dispensada por vossas excelências. Obrigado! (Final)” Em seguida, o relator passou a palavra
ao Dr. Emilson Otávio Fianco Junior, que proferiu sustentação oral,
conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. EMILSON OTAVIO FRANCO JUNIOR – Bom dia a todos! Cumprimento
o presidente desta Câmara, conselheiro Sérgio Borges; cumprimento o conselheiro relator desse processo, Dr. Domingos Augusto
Taufner; conselheiro-substituto João Luiz Cotta Lovatti; ilustre representante do Ministério Público Especial de Contas, Dr. Luis Henrique; cumprimento o secretário desta sessão, Eduardo Givago, na
pessoa do qual cumprimento os demais servidores desta Casa;
cumprimento os colegas advogados que se encontram aqui neste
Plenário, em especial o meu colega Josimadsonn, que me antecedeu nesta sustentação; cumprimento os demais presentes; e um
bom dia a todos! Dessa vez, venho a esta Tribuna para advogar em
causa própria, posto que fui assessor jurídico na Prefeitura Municipal de Ecoporanga, no período compreendido entre meados de
2009 ao final de 2012, e, em virtude dessa atuação como assessor
jurídico, fui indicado na ITI 311/2012 como responsável por ter
emitido pareceres jurídicos em alguns processos que a área técnica
entendeu, à época, que continham algumas inconsistências. Depois
que recebemos a citação, apresentamos nossa defesa escrita; o
processo retornou à área técnica, que confeccionou a ITC 34/2014
e, de plano, ela opinou pelo afastamento de duas das três ocorrências que inicialmente tinham sido listadas na ITI. Essa sustentação
é, basicamente, quanto a essa inconsistência derradeira. Assim,
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desde já, requeremos o afastamento das outras duas pelos próprios
argumentos dispostos na ITC. Antes de entrar no mérito propriamente dito dessa inconsistência derradeira, tenho, também, que
suscitar essa questão da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal, como bem salientado aqui pelo colega que me antecedeu. Os
atos ditos irregulares ocorreram no ano de 2010; os processos administrativos foram realizados no ano de 2010; fomos efetivamente
citados em maio de 2012; a citação foi juntada no processo no dia
25 de junho de 2012, conforme documento de folhas 1827 do volume VIII dos presentes autos. Então, pela inteligência do disposto no
artigo 373 do Regimento Interno e do artigo 71 da Lei Orgânica do
Tribunal, é evidente que a pretensão está prescrita quanto à eventual pena pecuniária. Devo ressaltar, também, que não houve nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, tão pouco
houve qualquer pedido de ressarcimento quantos aos itens a mim
indicados. Diante disso, desde já requeiro que seja reconhecida e
declarada a prescrição dessa pretensão punitiva em relação às tidas
inconsistências listadas na ITI 311/2012. Mesmo acreditando que
esta questão é insuperável, acho por bem explanar sobre essa inconsistência que restou controversa na ITC 34/2014. Essa dita inconsistência foi indicada no item 2.8, alínea “b”, da ITC 34/2014,
que é referente a uma suposta definição imprecisa do objeto a ser
contratado pela Administração. Essa definição imprecisa se refere
àquelas, ultimamente, tão debatidas aqui neste Tribunal quanto às
contratações de assessorias, no caso, assessoria contábil, por isso
o parecerista configurou como responsável neste processo. O fato é
que, recentemente, foi até discutido na Primeira Câmara deste Tribunal um processo que também fui indicado como responsável –
processo TC-6197/2010. Naquele processo arguimos as razões porque entendemos que não deveria ter sido indicado como responsável e, realmente, naquele processo foram afastadas as supostas
irregularidades. Desde já, requeiro a juntada do Voto 333/2016 e
da Decisão 1097/2016, do processo 6197/2010. O fato é que, naquela oportunidade, ressaltei que, quando assumi a assessoria jurídica da Prefeitura, em 2009, eu não tinha qualquer experiência
junto à Administração Pública e, infelizmente, àquela época, a Prefeitura não tinha uma estrutura mínima para atuação de um órgão
judicial de defesa dos interesses, digamos, da Administração. Lembro-me que, quando fomos contratados pela Administração, mal
existia uma sala com computador, mal existia uma estrutura física,
o que dizer de existência de materiais bibliográficos. Não existia
nada disso; não existia uma biblioteca; não existia um compêndio
de leis municipais; não existia um catálogo ou um arquivo com pareceres jurídicos anteriormente proferidos por colegas que nos antecederam. Então, diante desse cenário, como foi norteada a nossa
atuação? Nós tínhamos que procurar os antecedentes administrativos quando algum processo era posto a nossa apreciação. Então,
quando chegou esse processo da assessoria contábil para apreciarmos, a minha conduta foi o quê? Irei procurar no arquivo da Prefeitura; irei procurar os precedentes administrativos que, evidentemente, já haviam ocorrido na Administração Municipal para servir
como paradigma para contratação pelo qual iria analisar e proferir
o meu parecer. Verifiquei que essas contratações já vinham sendo
realizadas pelo Município de Ecoporanga há, aproximadamente,
vinte anos que essas contratações vinham sendo feitas pelo Município e não havia notícias de que havia qualquer tipo de impugnação
ou recurso, qualquer coisa quanto à regularidade dessas contratações. Ressaltando que, no nosso entender, o processo sendo realizado rotineiramente há vinte anos, passando por auditorias ordinárias do Tribunal, passou pelo parecerista naquele momento que
aquele era um modelo a ser seguido quanto ao objeto e quanto à
forma de contratação. Só por esses elementos, acredito que é pouco crível a responsabilização do parecerista naquele momento, posto que afastados estão os elementos que poderiam desconstituir a
imunidade profissional do advogado; não tem como tentarmos imbuir na atuação do parecerista que a atuação dele foi imbuída pelo
elemento dolo, culpa ou erro grosseiro, sendo que todos os elementos que ele tinha em mãos naquele momento concluíam que aquele
era o procedimento correto a ser seguido. O fato é que, em relação
à arguição de definição imprecisa do objeto, também, data vênia,
temos que discordar da área técnica. A contratação de assessoria
foi realizada por meio de procedimento pela modalidade tomada de
preços e foram realizadas todas as publicações dos atos oficias, o
instrumento convocatório; várias empresas participaram do certame; a licitação ocorreu normalmente sem qualquer incidente; a
sessão ocorreu, pelo que posso ver nos autos presentes; a empresa, efetivamente, ganhou a licitação e executou o serviço. Então,
essa dita imprecisão no objeto da licitação, se ocorreu, ela só ocorreu como lapso formal, porque no plano fático não houve qualquer
tipo de prejuízo à competitividade ou às regras da Lei de Licitações.
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Então, por esses motivos que entendo ser necessário – e desde já
requeiro isso, o afastamento dessa dita irregularidade. Para concluir e não mais alongar a nossa sustentação, reitero o pleito do
acolhimento da prejudicial de mérito quanto à questão da prescrição e, no mérito, caso ultrapassada a preliminar, que seja afastada
a irregularidade pela falta de justa causa de responsabilização do
parecerista. Pugno derradeiramente pela juntada da Decisão e Voto
aqui mencionados, referente ao processo 6197/2010, bem como a
cópia dos precedentes administrativos citados na presente sustentação. É isso que tenho a requerer. Agradeço os senhores pela
atenção.” Devolvida a palavra ao relator, sua excelência adiou o
julgamento do processo, solicitando a juntada das notas taquigráficas e documentos trazidos pelos defendentes e o encaminhamento
dos autos ao seu gabinete, conforme notas taquigráficas a seguir
transcritas: “O SR. RELATOR, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Senhor presidente, irei solicitar a juntada das
notas taquigráficas e demais documentos citados pelos defendentes. Vou adiar o processo para analisar as preliminares levantadas
e outras questões apontadas pelos defendentes. O último defendente apontou uma questão que é extraprocessual, mas é importante só registrar aqui essa dificuldade em algumas prefeituras,
quando uma nova administração chega, de não encontrar o arquivo
do que aconteceu no passado. Inclusive teve uma situação recente
que o Tribunal determinou a questão da comissão de transição –
tem até uma lei estadual sobre isso. Então temos que evoluir no
processo de transição de uma gestão para a outra. Sobre a questão
da formação e administração pública, a Escola de Contas deste Tribunal tem feito um brilhante trabalho, seja em cursos presenciais
e, agora de três anos para cá, cursos online. Então temos cursos
online sobre vários aspectos da gestão pública, assim, sempre terão gestores, não só os prefeitos, como também os secretários e
assessores que irão trabalhar no Poder Público pela primeira vez
que poderão fazer cursos mais rápidos por meio de nossas ferramentas importantes, sem dispensar os cursos mais profundos em
maior tempo, mas tem o de maneira mais rápido para entender um
pouco melhor sobre orçamento, LRF e outras questões atinentes da
gestão pública. Então, adio o processo, peço a juntada das notas
taquigráficas. (Final)” 2) Em seguida, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, inverteu a ordem da pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando a palavra ao
senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, que
procedeu à leitura do relatório do processo TC-3211/2014, que trata de Prestação de Contas Anual de ordenador da Prefeitura Municipal de Vila Valério, relativa ao exercício de 2013, concedendo, em
seguida, a palavra ao Sr. Luizmar Mielke, que proferiu sustentação
oral, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR.
LUIZMAR MIELKE – Senhor presidente, reiterando os cumprimentos a todos, passo a tecer acerca dos dois apontamentos constantes
da Instrução Contábil Conclusiva de número 33/2015. O primeiro
deles, no item 3.1.1, ausência dos valores das contribuições devidas no resumo da folha de pagamento, Regime Geral de Previdência Social, unidade gestora. Na ICC a área técnica entendeu por
bem, às folhas 49, apropriar um dado do balancete contábil de verificação, no exercício de 2013, para apurar o valor, segundo a
equipe técnica, devido à contribuição da folha de pagamento. E
essa seria no montante de dois milhões, trezentos e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos. De
uma forma bem diversa, também, às folhas 49, a equipe técnica
achou por bem fazer constar o débito, também relativo aos pagamentos da parte patronal sobre a folha de pagamento, um montante de um milhão, oitocentos e oitenta mil, cento e trinta e oito reais
e seis centavos. Primeiramente, excelências, é irreal usar a conta
do balancete contábil de verificação utilizado, haja vista que outros
elementos no mesmo balancete existiam para apurar o equilíbrio
entre o crédito e o débito. E discorro de uma forma bem tranquila
em relação aos elementos já existentes nos autos. Quando chegamos ao executivo do município de Vila Valério, já em 2013, encontramos um elevado estoque de restos a pagar. O anexo da dívida
flutuante e os pagamentos já carreados juntamente a PCA indicam,
naquele momento, em relação a restos a pagar, relacionados à parte patronal num montante estimado de quase quatrocentos mil reais. E este, no exercício de 2013, foi parcialmente pago, num montante de trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e vinte e sete
reais e oitenta e sete centavos a conta 211110, 20.000, que é salários, remunerações e benefícios de exercícios anteriores. Retomo
a questão da apropriação a crédito no balancete contábil para indicar ainda mais que os valores apropriados pela equipe técnica não
se sustentam porque existem outros elementos e outras contas que
indicam haver um equilíbrio entre o devido e o efetivamente pago,
o liquidado e o pago no exercício de 2013. Esse montante de dois
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milhões, trezentos e sete mil, tem muito a ver, inclusive, com o que
é corriqueiro, ao menos era, de pagamentos a menor da parte patronal dos diversos entes, inclusive Vila Valério, no período entre
2010 e 2012. A Autarquia Federal, no momento em que era incorporada pela Secretaria da Receita Federal, ela não estava suficientemente preparada para apurar se aquilo que era apresentado pelos entes, era efetivamente o ocorrido. E, assim o foi, o ano de 2013
erámos constantemente surpreendidos por diferenças de competências de exercícios anteriores e não havia outra forma no orçamento de 2013 de apurar, empenhar, liquidar e pagar senão a conta normal de contribuição previdenciária junto ao INSS. E assim o
foi. Se formos somente ao balancete contábil de verificação e vislumbrar o tamanho da folha de pagamento da unidade gestora,
Prefeitura Municipal no exercício de 2013, o montante da folha foi
nove milhões e sessenta e sete mil reais, conforme conta 311210,
remuneração de pessoal ativo civil abrangidos pelo Regime Geral
de Previdência. E se formos aplicar a alíquota devida à época, de
vinte e dois inteiros e mil duzentos e cinquenta e oito milésimos
sobre o total da folha, em termos de contribuição devida pelo empregador, Município de Vila Valério, não atingiremos sequer um
montante de dois milhões de reais. A apropriação deste montante
de dois milhões, trezentos e sete mil... A conta que fora feita pela
equipe técnica é totalmente indevida e dessa forma, com certeza,
ela evidenciaria um déficit, no pagamento, superior a vinte por cento. Trazemos o resumo da folha do mês de fevereiro de 2013, ausente na PCA, para que, no conjunto, seja possível visualizar que o
montante de nove milhões e sessenta e sete mil reais não poderia
importar num crédito de dois milhões, trezentos e sete mil reais em
favor da Autarquia Federal. Voltando a reafirmar. Esse montante
acima do normal para o pagamento e para o cumprimento das obrigações patronais decorreu, exclusivamente, de diferença sobre a
parte patronal ocorrida sobre os exercícios de 2010, 2011 e 2012.
Peço, dessa forma, a juntada aos autos de documentos, alguns
deles, que já constam da PCA, mas que nos sustentam, aqui, em
termo de defesa, pedindo a vossas excelências que seja excluída
essa irregularidade. De igual modo, a segunda irregularidade constante na ITC 333 relaciona-se diretamente aos registros patrimoniais e bens móveis e imóveis. Entendemos, e por ocasião das justificativas, além de carrear documentos, entendemos que o fato de
a Instrução Normativa deste Tribunal nº 28, ter tornado facultativo
o envio dos anexos XV a XXII acabou por acarretar essa insubsistência. E não constando dos autos pedimos a vossas excelências
pelo fato de ainda não ser naquele exercício exigido que seja afastada, também, de igual modo essa irregularidade, haja vista até,
porque, posteriormente, o inventário se consolidou e se adequou,
efetivamente, ao Balanço Patrimonial. Dessa maneira, requeiro,
reiteradamente, a juntada dessa documentação e a gradeço a vossas excelências a possibilidade de me fazer presente e defender a
nossa tese em relação a este processo. Obrigado. (FINAL)” Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou de pauta o processo, solicitando a juntada das notas taquigráficas e documentos trazidos pelo defendente e o encaminhamento dos autos à área técnica. 3) Ato contínuo, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, inverteu a ordem da pauta, em razão de
sustentação oral solicitada, passando a palavra ao senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, que procedeu à
leitura do relatório do processo TC-5559/2015, que trata de Prestação de Contas Anual de prefeito da Prefeitura Municipal de Vila Valério, relativa ao exercício de 2014, concedendo, em seguida, a
palavra ao Sr. Luizmar Mielke, que proferiu sustentação oral, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. LUIZMAR
MIELKE – Bom dia a todos, bom dia a todas. Excelentíssimo senhor presidente da Segunda Câmara deste Egrégio Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, excelentíssimo senhor Relator, conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, também membro desta Corte, excelentíssimo senhor conselheiro Domingos Augusto Taufner, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público de Contas junto
ao Tribunal de Contas deste Estado, procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, senhoras e senhores, servidores, saudação que
faço na pessoa do secretário geral das Sessões, nobres colegas
causídicos. Venho até esta tribuna, senhor Relator, senhor presidente, para de uma forma bem sucinta trazer elementos que, por
certo, afastarão a indicação da irregularidade consistente no déficit
financeiro apurado pela ITC 3140/2016. Isso, porque, segundo a
equipe técnica deste Tribunal, a consolidação apresentou um déficit
de um milhão, oitocentos e quatro mil, noventa e três reais e setenta e quatro centavos no exercício de 2014. Trago e, posteriormente, pedirei juntada de dois contratos oriundos, um de convênio com
a União Federal, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
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Educação no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento II,
conhecido PAC II, para a construção de creche no Município de Vila
Valério. Contrato este firmado e empenhado no exercício de 2013,
mas que ainda ao final do exercício de 2014 trazia um saldo empenhado no montante de um milhão, duzentos e noventa mil reais,
seiscentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos. De igual
modo, Excelências, trago, também, para posterior juntada, a qual
será requerida, também outro contrato, este já do findado exercício
de 2014, contrato firmado no dia trinta de dezembro daquele ano,
num montante de dois milhões, duzentos e sessenta e um mil reais,
trezentos e setenta e seis e treze centavos. E afirmo a vossas excelências que esse sequer poderia ter sido executado no ínterim de
um dia somente, principalmente, em se tratando do dia trinta e um
de dezembro. No conjunto que trago a vossas excelências é que
quanto à apuração desse déficit financeiro, relativo ao exercício de
2014, temos elementos suficientes apara afastar a impropriedade,
a irregularidade, tendo em vista que dois dos motivos principais da
ocorrência desse déficit se deveram, sobremaneira, a um contrato
com a União Federal e o segundo o contrato do Município com a
Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado com o fim de
prover a pavimentação, a reorganização do centro de Vila Valério.
Somado o saldo do contrato de 2013 ao contrato de 2014, temos
mais de três milhões e quinhentos e noventa mil reais que impactaram, diretamente, no resultado do Balanço Financeiro e do Balanço Patrimonial de 2014. Em assim sendo, excelências, e sem mais
delongas, peço vênia para requerer a juntada desses dois contratos
que nos foram entregues somente na noite de ontem e, por isso,
gostaria de publicamente agradecer a possibilidade de ter sido sobrestado esse processo e estar sendo analisado por esta Corte somente a partir do dia de hoje. Então, solicito juntada dessa documentação de forma a corroborar com aquilo que estamos expondo,
porque, de fato, o déficit financeiro ocorreu exclusivamente em
razão de um contrato firmado em trinta de dezembro de 2014, cujo
montante é muito superior ao déficit financeiro. E outro mais em
relação a um contrato firmado no ano ainda de 2013, mas que,
também, impactou definitivamente o resultado alcançado ao fim do
exercício de 2014. Agradecendo a compreensão de vossas excelências e a audiência de todos, é assim que me manifesto nesses autos, excelências. Obrigado. (FINAL)” Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou de pauta o processo, solicitando a juntada das notas taquigráficas e documentos trazidos pelo defendente
e o encaminhamento dos autos à área técnica. 4) Após as sustentações orais, tendo em vista pedido de preferência, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, passou a palavra ao conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
que relatou o processo TC-1214/2016, que trata de Representação
em face da Câmara Municipal de Barra de São Francisco. Após o
voto, o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES solicitou vistas dos autos, tendo, sem seguida, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER questionado o relator se o objeto do
processo seria o pagamento de diárias, o que foi esclarecido pelo
relator, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES – Senhor conselheiro, peço vênia a vossa excelência para
pedir vista do processo. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Senhor presidente, embora o senhor pediu
vista, quero questionar ao relator se esse processo é, basicamente,
pagamento de diárias. É isso? O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Também. Ele está envolvido
em duas situações: a utilização dos veículos da Câmara Municipal
de Barra de São Francisco – ela tem dois veículos. Foi feito um contrato de combustível para abastecimento, e esse contrato ficou sem
fiscalização durante nove dos doze meses de vigência que estavam
previstos. No nono mês, foi nomeado um fiscal que, a partir daquele momento, assume o controle. Então, todas as informações anteriores a esse período geraram bastante discrepância. A questão
envolvendo o outro item está relacionada a diárias. Foi identificado
que a grande parte das visitas das diárias foram pagas para vir aqui
em Vitória para indicação, e tem gabinete de deputados voltados
para esse sentido. Por fim, um dos itens que gerou até a condenação com valor menor de mil novecentos e vinte reais foi que, além
de ter esses dois veículos de propriedade da Câmara fazendo a
movimentação, ainda contrataram um táxi para fazer a atuação.
Identificou-se que os veículos, naquele dia, um dia estava em Colatina e outro estava aqui em Vitória. Então, para ver que é um descontrole na forma dessas pessoas no trato do dinheiro público, e
isso coloco no voto porque considero mais grave, porque no momento em que se tem uma crítica e essa atuação parlamentar é a
base da sustentação do nosso sistema democrático, e nós que somos mais velhos temos noção do que é viver num regime autoritá-

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 26 de setembro de 2017
rio em que se tem uma restrição na liberdade de atuação das pessoas, seja no campo pessoal dos direitos individuais, como também
no direito político, a hora que esses vereadores passam a agir de
forma a tratar o dinheiro público sem o cuidado devido e confundir
a atividade parlamentar – e isso ressalto no voto – de grande importância que é o vereador, o que está mais próximo ao eleitor,
talvez numa visão quase distrital desse conceito que se tem da
pessoa com a qual o elegeu, mesmo sendo um sistema proporcional, mas se tem uma visão distrital. E a hora que essa pessoa dispõe desses recursos para fazer uma atividade política para se deslocar até Vitória, continuamente, para fazer viagens à Colatina, Linhares e outros setores, percebe-se claramente que isso não é
atividade que se espera da atuação do vereador. Então coloco isso
como muito grave pelo impacto que se tem no sistema político,
quer dizer, leva-se um descrédito da atividade parlamentear – que
ressalvo – de grande importância do vereador como meio de acesso
direto da população do Poder Legislativo e que essas pessoas utilizam e desvirtuam esses recursos que deveriam estar associado às
atividades locais e, além disso, ainda leva a um pagamento de diárias. Se quiser ter atividade político-partidária fora daquelas atividades, que o faça com os próprios recursos. Então, me coloquei
muito nessa posição de enxergarmos isso como um demérito da
atividade parlamentar, quer dizer, a pessoa que acha que está fazendo uma atividade expansiva, na verdade está trazendo uma
imagem negativa para essa atividade tão importante. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Está certo! Obrigado pelos esclarecimentos. (Final)” 5) Tendo em vista pedido de
preferência, o senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI relatou o processo TC-8044/2013, que trata de registro
de ato de admissão do senhor Devaldo Julio Diniz junto à Câmara
Municipal de Afonso Cláudio. 6) O senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, solicitou ao secretário-adjunto
das sessões que apregoasse os interessados e/ou seus representantes legais nos autos dos processos TC-6941/2009, TC1120/2012, TC-1496/2012 e 863/2014, todos de relatoria do senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, a fim de verificar
a presença em colegiado para o exercício das sustentações orais
requeridas, nos termos do artigo 327, §§ 2º e 6º, do Regimento
Interno deste Tribunal, o que foi procedido. Apregoados os responsáveis e não havendo manifestação, os processos foram adiados.
7) Durante a apreciação do processo TC-4468/2012, que trata de
Representação em face da Prefeitura Municipal de João Neiva, o
senhor procurador especial de contas HERON CARLOS GOMES DE
OLIVEIRA questionou sobre a existência de contador concursado na
Prefeitura, o que foi respondido pelo relator, seguindo-se a discussão conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. PROCURADOR, DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA – Senhor presidente, gostaria de tirar uma dúvida. Não tem contador na
Prefeitura? O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Tem sim, mas houve, em algum momento, um excesso de
demanda e a Prefeitura contratou assessoria contábil, como aconteceu isso em outras situações. O SR. PROCURADOR, DR. LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA – Então, a recomendação é
para regularizar a situação dos contadores? O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Na realidade, é o seguinte...
Desculpe! Pode falar. O SR. PROCURADOR, DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA – É porque na questão contábil todo
mês terá relatório que terá que ser enviado ao Tribunal anualmente, então é uma coisa corriqueira, não é surpresa para a Administração nessa situação. Não é isso? Todo mês tem que enviar relatório; final do ano tem que fazer os balanços. Então, não vejo como
pode ter um excesso de demanda em determinado momento para
contratar servidor; investe em servidor em vez de investir na consultoria. Acho que vejo por aí. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER – Na realidade, o problema que existe em
pequenos municípios é pior. Imagine, por exemplo, em câmaras de
municípios pequenos – nesse caso, aqui, é prefeitura. A prefeitura,
mesmo em municípios pequeno, tem sua estrutura um pouquinho
melhor, mas câmara, por exemplo, e outras autarquias a estrutura
é diminuta. Quando temos funções, como de procurador e de contador, o ideal que é na função tenha pelo menos três pessoas,
porque quando se tem uma pessoa só, ele fica doente, tira férias e
uma série de intercorrências que, quando se precisa daquela pessoa naquele momento para prestar uma assessoria ou para fazer
algum relatório... Então, na realidade, nem deveria existir pelo tamanho reduzido deles, mas, infelizmente, foi um fato consumado
que herdamos: municípios com, praticamente, nenhuma estrutura.
Assim tenho argumentado nessa tese de que esses municípios e
locais muito pequenos eles teriam que... Porque, numa prefeitura
maior onde se pode contratar, efetivamente, dez contadores, as-
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sim, se um precisar faltar consegue-se diluir bem o trabalho de
nove em dez, mas quando se tem apenas um e ocorre uma série de
faltas, de licenças, de uma série de fatores precisaria ter um grupo
maior. Então, em determinados momentos o Tribunal tolerou determinadas situações por causa desses fatos. Aqui estamos recomendando que o município se reestruture a contábil para que possa
ter – realmente, concordo com vossa excelência – um serviço permanente, e o município tem que ter estrutura para isso. Hoje há o
programa da LRF, então temos essas duas situações se colidindo,
por isso, estamos permitindo, nesse caso concreto. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Senhor
presidente, quero fazer dois comentários: primeiro, a contratação
de terceiro para realização de serviço permanente é uma afronta
direta com a Constituição Federal, só isso já demonstra a gravidade, não estamos falando se está afetando em outras circunstâncias
– artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Na hora que dispomos de relativizar uma aplicação de dispositivos constitucionais,
talvez teremos que repensar um pouco com a atuação desse País,
porque não podemos ficar escolhendo normas para seguirmos.
Como bem posto pelo conselheiro, temos essas restrições impostas
pela Lei de Responsabilidade Fiscal em relação ao pagamento. Muito bem, fala-se muito em eficiência que também está na Constituição Federal; então temos que buscar a eficiência dentro do quadro
de pessoal que temos. Entendo que a eventual falta de algum servidor, e nessa condição reportada pelo relator, ela pode ser suprida
por meio de temporário, que está prevista na Constituição. O fato
de se lançar mão de consultorias leva-se à situação que foi reportada anteriormente, a qualidade da insegurança na informação contábil que se tem e considerando que esse acervo contábil é um bem
público. Então o que vimos que aconteceu em Guarapari, quando
foi prorrogada a prestação de contas do exercício, por quê? Por
conta de que a empresa que geriu o sistema se arvorou como proprietária de um bem público, levou à discussão o sistema judicial,
que por sua vez levou o Município a não conseguir apresentar a
prestação de contas, que é declaratório. Será que fazendo um raciocínio com a iniciativa privada, será que um dono de empresa que
tivesse informações estratégias o entregaria dessa forma de se fazer contratos anuais ou temporários e oferecer todas essas informações a essas pessoas. Então, meios de atingir o objetivo ele
existe, e se tem alguma dificuldade em relação ao gasto com pessoal e outros, é um grande desafio que talvez tem o gestor de buscar eficiência, mas levando em consideração que estamos falando
de ofensa direta a dispositivo constitucional. O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Na realidade, a questão da
LRF também é originada da própria Constituição, que é a que delimita que a Lei Complementar vai tratar sobre finanças públicas,
inclusive sobre limites de gastos com pessoal. Então é a colisão de
princípios com a própria LRF. É importante que o Tribunal debata,
porque tem certas soluções que são, efetivamente, provisórias, e
temos que debater para buscar soluções permanentes, porque,
veja bem, no fundo existem gestões de municípios que perduram
para sempre. Há um detalhe de uma câmara municipal em que um
presidente de câmara, há oito anos, fez um concurso e contratou
dez servidores para a câmara e não contratou nenhum contador e
nenhum advogado nesse concurso público, apenas servidores administrativos. Os servidores entraram, foram estabilizados, e hoje
ganham - me parece – na faixa de quatro mil reais; vereador ganha
até menos que isso, dois mil e setecentos, porque se somar tudo
passa do limite de sete por cento ou de setenta por cento do gasto
que a câmara pode ter. Essa câmara não é o caso concreto, estou
falando de outras situações que estamos nos deparando que, por
exemplo, no voto das contas do Governador fizemos um voto que
defende não o Governador atual, embora as contas foram aprovadas, e sim o Estado, porque foram várias gestões que passaram em
vários locais, câmaras, prefeituras, Governo do Estado, que defendiam apenas o seu mandato, ou concediam aumentos indevidos, ou
criavam cargos indevidos e deixaram engessados demais gestores.
Então há uma série de situações que nosso ordenamento constitucional não conseguiu resolver. É essa a situação que coloco aqui.
Nesse caso concreto, senhor presidente, mantenho minha posição.
(Final)” 8) Após o pregão do processo TC-1426/2014, que trata
Tomada de Contas Especial realizada na Câmara Municipal de Nova
Venécia, o relator, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, foi
informado pelo senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, que o responsável senhor Moacyr Selia Filho já
falecera. Diante disso, sua excelência adiou o processo, tendo em
vista que existe dano ao erário, sendo necessário realizar a notificação do espólio do responsável. – ORDEM DO DIA – Julgamento
dos 86 processos constantes da pauta, fls. 20 a 32, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presiden-
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te, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, agradecendo à
proteção de Deus, declarou encerrada a sessão às 12h22min, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhor
conselheiro-substituto e senhor procurador para a próxima sessão
ordinária, a ser realizada no dia 2 de agosto de 2017, quarta-feira,
às 10h. E, para constar, eu, EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO,
secretário-adjunto das sessões, lavrei a presente ata, que, depois
de aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros, senhor auditor e senhor procurador.
- CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 06941/2009-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: PREFEITURA BARRA SAO FRANCISCO
Responsável: EDSON HENRIQUE PEREIRA, LUCILEA DIAS
FERREIRA
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 04852/2011-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2010
Interessado: PREFEITURA ECOPORANGA
Responsável: AGAHTEC - TRANSPORTES LTDA - ME, CENTRO EDUCACIONAL ISRAEL LTDA - ME [JOSE RAPHAEL ZAMBON SOUZA, LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], EDION DOS SANTOS ALMEIDA, ELBERTO GONCALVES
DE SOUZA, ELIAS DAL COL [JOSIMADSONN MAGALHÃES DE
OLIVEIRA], EMILSON OTAVIO FIANCO JUNIOR [EMILSON
OTAVIO FIANCO JUNIOR], LENILSON PEREIRA DA SILVA, LIA
MARA VASCONCELOS MACHADO, MAURO SERGIO CARNEIRO, MAURO SERGIO DE SOUZA, RESOLUTA - SOLUCOES
ORGANIZACIONAIS LTDA [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO
JOSINO CORDEIRO], VALTER DE ARIMATEA LIMA, ZEOLITA
TEIXEIRA VIANA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Manter em pauta
Processo: 01120/2012-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Interessado: PREFEITURA GOVERNADOR LINDENBERG
Responsável: ASTERVAL ANTONIO ALTOE, IRINEU BLASIU
KUSTER JUNIOR, MARILDES CASAGRANDE RODRIGUES,
MARITRANS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME, SILMAR
SUBTIL MARCHETTI, VIACAO MARILANDIA LTDA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 01496/2012-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Interessado: PREFEITURA RIO NOVO SUL
Responsável: ESTEVAM ANTONIO FIORIO [JOAO PAULO
BRETZ RODRIGUES, KAYO ALVES RIBEIRO], JOAO ALBERTO
FACHIM [JOAO PAULO BRETZ RODRIGUES], JOAO BAPTISTA
MARTINS [JOAO PAULO BRETZ RODRIGUES], MARLENE DECOTE TELLES [JOAO PAULO BRETZ RODRIGUES]
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 04468/2012-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Responsável: DIEGO PEREIRA HUGUINIM, LUIZ CARLOS
PERUCHI, WANTUIL CARLOS SIMON, WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP
Deliberações: Acórdão. Acolher preliminar de ilegitimidade de Wantuil Carlos Simon e sociedade WSimon Assessoria, Consultoria e
Informativa Ltda-EPP. Rejeitar preliminar de ilegitimidade de Diego
Pereira. Improcedência. Recomendação. Arquivar. Por maioria, nos
termos do voto do relator. Vencido o cons. João Luiz Lovatti que
acompanhou integralmente a área técnica e o MPEC.
Processo: 02995/2013-2
Unidade gestora: Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
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Exercício: 2012
Responsável: ALEX MARIANO, ALEXANDRE CORDEIRO FOLADOR, CARLLO CARLOS GUILHERME, CLEVERSON BURIL
NASCIMENTO, HINGRID STEPHANY GOMES LEONEL, JULIANA BARCELOS NASCIMENTO, LINDOMAR JOSE GOMES,
LUIZ PAULO RODRIGUES DE AMORIM, MARCELO ZANUNCIO
GONCALVES, SANDRO DE OLIVEIRA, WILLIAN LUIZ DE
ABREU
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 07140/2013-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Nova Venécia
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: JOSE ELIAS GAVA [EDGAR RIBEIRO DA FONSECA]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 00863/2014-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Apensos: 00487/2010-6
Responsável: ANTONIO GILMAR FURLAN, DALTON PERIM,
SEBASTIAO ZANELATO [JUNIOR ZUMERLE CANDIDO, MARIANA
VARGAS VENTURIM FROSSARD]
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 01426/2014-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Nova Venécia
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: CAMARA NOVA VENECIA
Responsável: MOACYR SELIA FILHO [JOSÉ FERNANDES NEVES]
Deliberações: Adiado
Processo: 04024/2015-8
Unidade gestora: Consórcio Público da Região Polinorte
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE
Responsável: MARCELO DE SOUZA COELHO
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação. Determinação. Arquivar.
Processo: 03828/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 01159/2015-9, 01160/2015-1
Responsável: MARCOS GERALDO GUERRA
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 10477/2016-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: VIACAO SAO GABRIEL LTDA
Responsável: JOSE DE BARROS NETO, SANDRO MARCIO
ZAMBONI, SONIA MARIA GRASSI
Deliberações: Acórdão. Extinguir processo sem resolução do mérito. Arquivar.
Processo: 03262/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Cidadão - CPF não informado (Anônimo)
Responsável: ROGERIO FEITANI, RUBERCI CASAGRANDE
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Processo: 03891/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: ROGERIO FEITANI
Deliberações: Decisão. Alerta.
Processo: 03893/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
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Exercício: 2017
Responsável: SERGIO FARIAS FONSECA
Deliberações: Decisão. Alerta.

E MELLO, MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA]
Deliberações: Adiado

Processo: 04789/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: JOSE DE BARROS NETO
Deliberações: Decisão. Alerta.

Processo: 04904/2014-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: ANONIMO
Responsável: EDIGAR CASAGRANDE, EDIMILSON SANTOS
ELIZIARIO, SCHEILA CASSIA GARCIA RODRIGUES
Deliberações: Acórdão. Procedência. Rejeitar parcialmente razões
de justificativa. Multa R$ 3.000,00. Determinações. Arquivar.

Processo: 04809/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: ROGERIO FEITANI
Deliberações: Decisão. Alerta.
Total: 17 processos
- CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 06196/2010-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Interessado: PREFEITURA PINHEIROS
Responsável: ANTONIO CARLOS MACHADO, SIMONE ALVES
FERNANDES
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 01542/2011-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pinheiros
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2010
Apensos: 04143/2011-1
Responsável: EDIMILSON PASSOS SAMPAIO [VÂNIA DE SOUZA DUARTE], LEILSON DUARTE [VÂNIA DE SOUZA DUARTE],
MARLENE ANDRADE DE OLIVEIRA GUZO [VÂNIA DE SOUZA
DUARTE], PAULA CRISTINA DE SOUZA PIZETTA [VÂNIA DE
SOUZA DUARTE]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 04942/2011-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Inspeção
Apensos: 07614/2011-3
Interessado: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE
Responsável: ANA MARIA RODRIGUES ROSA, HERMINIA
GOMES LEMOS, JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR,
PAULO CASSA DOMINGUES, PAULO LEMOS BARBOSA, RUBENS MOULIN TANNURE, RUIMAR DE SIQUEIRA LEMOS
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Extinguir sem resolução do mérito em relação às irregularidades apontadas no voto por ilegitimidade passiva. Procedência. Multa individual. Determinação. Arquivar. Por
maioria, nos termos do voto do relator. Vencido o cons. João Luiz
Lovatti que acompanhou a área técnica e MPEC.
Processo: 01084/2012-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Teresa
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 02443/2010-7, 05585/2010-9
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Terceiro interessado: GERVASIO PAULO MADALON
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02106/2012-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Classificação: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2011
Apensos: 06830/2012-4
Interessado: CAMARA SANTA MARIA JETIBA
Responsável: ALAIRA HAMER [CARLOS CEZAR LIBERATORE
JUNIOR, Leonardo Becker Passos de Oliveira, MARCELO SEMPRINI FERREIRA], EITEL GUMS, LINDOLFO TUROW [Luiz Augusto
Mill], MARIA HENKE [CARLOS CEZAR LIBERATORE JUNIOR,
MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA],
NELSON MIERTSCHINK [CARLOS CEZAR LIBERATORE JUNIOR,
CHRISTIAN LUIZ T. DE REZENDE LUGON, LUIZ ALFREDO SOUZA
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Processo: 06450/2014-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
Responsável: ALAELIO BRAZ DALEPRANE [Luiz Augusto Mill],
EDUARDO STUHR [DOLIVAR GONÇALVES JUNIOR, WELLINGTON
BORGHI]
Terceiro interessado: GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI ME [Eduardo Andrade Barcelos]
Deliberações: Adiado
Processo: 08231/2014-2
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA LARANJA TERRA
Responsável: ARJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME,
EDUARDO BISSOLI MEIRA, HELIO STORCH, JOADIR LOURENCO MARQUES, KUSTER CONTABILIDADE E ASSESSORIA
LTDA - ME, NAIELE APARECIDA BEZERRA, TRISTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo: 04305/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Piúma
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 01183/2015-2, 01184/2015-7
Responsável: SAMUEL ZUQUI
Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação. Arquivar.
Processo: 03990/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: JOAO CARLOS LORENZONI
Deliberações: Decisão. Alerta.
Processo: 04007/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: LUCELIA PIN FERREIRA DA FONSECA
Deliberações: Decisão. Alerta.Arquivar.
Processo: 04119/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: GERALDO LOSS
Deliberações: Decisão. Alerta.Arquivar.
Total: 12 processos
- CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 06885/2003-6
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: JACINTO CASAGRANDE
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Reconhecer prescrição. Contas irregulares.
Ressarcimento R$ 43685,79. Deixar de expedir determinação. Arquivar.
Processo: 02704/2005-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
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Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2004
Apensos: 05905/2004-6
Interessado: PREFEITURA BAIXO GUANDU
Responsável: JOSE FRANCISCO DE BARROS [LUCINEIA SEIBEL STORCH]
Adiamento: 4ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 06021/2012-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Sooretama
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Responsável: CARLOS SERGIO TINTORI DE OLIVEIRA,
ELIZANGELA FERRAZ SANT ANNA MIRANDA, ESMAEL NUNES LOUREIRO, FILIPE VENTURINI SIGNORELLI [FILIPE
VENTURINI SIGNORELLI], JAIR ANTONIO GUASTI, JOANA DA
CONCEICAO RANGEL, MACIEL FERREIRA COUTO, MATEUS
ROBERTE CARIAS, ROSA HELENA ROBERTE CARDOSO CARIAS, ROSILENE TRINDADE RODRIGUES CARIAS, SAMIRA
MAGNAGO DA SILVA, TANIA RODRIGUES DE FRANCA [TANIA RODRIGUES DE FRANÇA], UBIRATAN ROBERTE CARDOSO
PASSOS, URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA, WESLEM SANTANA FERREIRA
Adiamento: 4ª Sessão
Deliberações: Adiado

Processo: 01910/2011-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: IRENE NOGUEIRA FRANCISCO
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 03069/2013-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Apensos: 02335/2013-4
Interessado: PREFEITURA NOVA VENECIA
Responsável: WILSON LUIZ VENTURIM
Adiamento: 5ª Sessão
Deliberações: Decisão. Diligência 30 dias.
Processo: 03211/2014-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA VILA VALERIO
Responsável: LUIZMAR MIELKE
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 05559/2015-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
Apensos: 01377/2014-4, 01385/2014-9
Responsável: LUIZMAR MIELKE
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 01214/2016-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 05238/2015-7
Representante: ADMILSON RIBEIRO BRUM [Marcio Azevedo Schneider, Sebastião Rivelino de Souza Amaral, Vanessa Moreira Vargas]
Responsável: ANTONIO MORAIS FILHO [BRUNA HOLZ BADKE
BREDA], CARLOS RUBENS DA SILVA [BRUNA HOLZ BADKE
BREDA], ELCIMAR DE SOUZA ALVES, EMERSON RODRIGUES
CARDOSO [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], JESSUI ALBINO
GONCALVES [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], JOAO LUIZ COZER [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], JUVENAL CALIXTO FILHO [ADVOCACIA RIVELINO AMARAL], PAULO ROBERTO DOS
REIS, SEBASTIAO DA CRUZ CAETANO [BRUNA HOLZ BADKE
BREDA], VALEZIO ARMANI [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], WILSON PINTO DAS MERCES [BRUNA HOLZ BADKE BREDA]
Adiamento: 5ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.
Processo: 01958/1998-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: IRENILDA LUIZA DOS SANTOS COUTINHO
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Processo: 03963/2008-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: HELINA MARIA DO CARMO
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 01918/2012-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03179/2012-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: AURELINA CAETANO DA SILVA LOPES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08044/2013-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Afonso Cláudio
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: DEVALDO JULIO DINIZ [ALTAMIRO CASSIANO DA
ROCHA NETTO, RODOLPHO LOPES VARGAS VIEIRA]
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03047/2015-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: IVONETI ZORZANELLI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05602/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GENAIR RODRIGUES DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05603/2015-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: RITA DE CASSIA BARROS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05604/2015-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CLAUDIA LEONOR DOS SANTOS SANTUZZI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05692/2015-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: NEIDE COSTA MENEGUELLI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05727/2015-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANGELA MARIA GOMES FALCAO DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05846/2015-8
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Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DARLY LUIZ ESTEVAO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00172/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARLENE ZANETTI SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00569/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 06695/2009-3
Interessado: MARLENE GOMES GAZONI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01000/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANTONIO ELIAS CAETANO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01027/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELAINE SILVA REBOUCAS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01041/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MILTON ROCHA DE MACEDO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01048/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CARMEN SANTOS ROCHA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01052/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: LUIZ FERNANDO DA COSTA MATTOS MOREIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01073/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOSIAS RICAS DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01084/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANDREA MARIA NEGRELLI VALDETARO BORJAILLE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01108/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOAO CARLOS DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01160/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
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Interessado: GELZA SARMENTO PORTUGAL
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01171/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: TANIA FREITAS SPADETO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01177/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: THERESINHA JOAO DANIEL, THEREZINHA JOAO DANIEL FERREIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01180/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ADILMAR COSTA ZORZANELLI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01190/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LIDIA ALVARINO ALMEIDA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01200/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VERA LUCIA DE ALMEIDA COLNAGO FERREGUETE
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01221/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANA MARIA DA COSTA, ANA MARIA DA COSTA NUNES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01246/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: NELY SILVA BARCELLOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01249/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOANA DARC SILVA CAETANO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01251/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GERUSA VELOSO PEREIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01253/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SAMANTA SANDRINI PIASSI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01261/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 08280/2010-3
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Interessado: MAURO PINTO RIBEIRO
Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: ANDREZA MARTINS BOONE
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 01271/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DO CARMO NUNES DE ALMEIDA REZENDE
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 03961/2016-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Iconha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ANA JULIA WETLER BORTOLOTI
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 01278/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do
Município de Vargem Alta
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MELHEM ABDALLA DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01289/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARILZA NOGUEIRA BARBOSA PEREIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01293/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARGARET SHEPHERD DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01306/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUCILA FREITAS GOULARTE ANDRADE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01448/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: EUSINETE ANA FIOROT
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01472/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: REGINA LUCIA ALTOE CARDOZO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01479/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA AUXILIADORA LOUZADA, MARIA AUXILIADORA LOUZADA ALTOE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03957/2016-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Iconha
Classificação: Edital de Concurso
Deliberações: Decisão. Devolver à origem
Processo: 03958/2016-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Iconha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: EDSON BIANCARDI FILHO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03959/2016-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Iconha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: VINICIUS GUEDES ALVES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03960/2016-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Iconha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
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Processo: 09848/2016-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Iconha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: THIAGO BONATO CARVALHIDO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09849/2016-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Iconha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ALINE APARECIDA MARCARINI
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 57 processos
Total geral: 86 processos
SESSÃO: 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA 2/8/2017
Aos dois dias do mês de agosto do ano de 2017, às 10h, na Sala das
Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente da Segunda Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a
26ª sessão ordinária do colegiado do exercício de 2017. Integrando
a Câmara estiveram presentes o excelentíssimo senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e o excelentíssimo senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, ocupando a relatoria do conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL, nos termos do Ato Convocatório nº 005, de 7 de julho de 2017. Presente,
ainda, o Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do senhor
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral; e EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO, secretário-adjunto das sessões. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, 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 25ª sessão ordinária do colegiado, antecipadamente encaminhada pelo secretário-adjunto das sessões, por meio
eletrônico, aos senhores conselheiros, auditor e procurador; sendo
aprovada à unanimidade. – 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 a palavra
ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, que procedeu à leitura do relatório do processo TC-7140/2013, que trata de
Tomada de Contas Especial realizada na Câmara Municipal de Nova
Venécia, concedendo, em seguida, a palavra ao Dr. Edgar Ribeiro da
Fonseca, representando o responsável senhor José Elias Gava, que
proferiu sustentação oral, conforme notas taquigráficas a seguir
transcritas: “O SR. EDGAR RIBEIRO DA FONSECA – Excelentíssimo senhor conselheiro Sérgio Borges; conselheiro relator, doutor
Domingos Augusto Taufner; cumprimento, também, o excelentíssimo senhor procurador de contas; demais conselheiros; servidores
desta Casa de Contas, o nosso bom dia. Antes de adentrar a sustentação propriamente dita, gostaria de fazer uma consideração.
Por duas sessões esse processo foi adiado a pedido nosso, tendo
em vista que tínhamos requerido documentos junto à Câmara Municipal de Vereadores de Nova Venécia, documentos que entendíamos serem pertinentes a esta causa, para esclarecer alguns fatos,
e só na data de ontem à tarde é que recebemos essa documentação. Contudo, tivemos condições de preparar esta sustentação em
respeito a esta Casa de Contas, em respeito a vossas excelências
estamos para tentar esclarecer alguns pontos de suma importância
em relação à pessoa do senhor José Elias Gava, que está sendo
demandado contra algumas irregularidades. Também cumprimento
o senhor José Elias Gava, ex-presidente da Câmara de Vereadores
por alguns mandatos e ex-vice-prefeito da cidade de Nova Venécia.
Síntese do processo: Decidiu monocraticamente o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo pela citação do ora requerente para
que ele, em tempo hábil, apresentasse defesa, justificativa e documentos, por ter encontrado indícios de irregularidades, quando o
senhor José Elias Gava era o presidente da Câmara Municipal de
Nova Venécia, exercício de 2004, sendo estas as possíveis irregula-
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ridades, apontadas na ITI 505/2014, acatada em decisão monocrática. Indícios de irregularidades: 3.1 – despesas de combustíveis
sem comprovação de finalidade pública – Infringência do artigo 32,
caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo; 3.2 – despesas
com reprografia sem comprovação da necessidade e da finalidade
pública – Infringência do artigo 32, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo. Preliminarmente, estamos arguindo em relação à tomada de contas, e o entendimento do membro da Tomada
de Contas Especial, senhor Gilson João Dos Santos, afirmando o
seguinte: o egrégio Tribunal de Contas determinou que houvesse,
por parte da Câmara Municipal de Nova Venécia, tomada de contas
especial visando apurar suposta irregularidade ocorrida no ano de
2004, relacionada a consumo de combustível e pagamento de cópias reprográficas. Ocorre que fora nomeado pelo excelentíssimo
senhor presidente da Câmara Municipal como membro da Comissão
o senhor Gilson João dos Santos. Contudo, o senhor Gilson João dos
Santos, fora pessoa que declarou a regularidade das contas da Câmara Municipal de Nova Venécia, no ano de 2004, conforme dispõe
o artigo 63 da Lei 4.320/64, pois, ele, à época dos fatos, era secretário de finanças e contabilidade da Câmara Municipal de Nova Venécia, e sobre a sua batuta era obrigatório passar todos os processos contábeis, os quais somente eram pagos após o mesmo declarar a regularidade. Trago a vossas excelências declaração firmada
pelo senhor Gilson João dos Santos, em 23 de novembro de 2005,
cuja cópia encontra-se nos autos do processo 5450/2004, que foi
originário da decisão monocrática determinando a tomada de contas. Ele afirma o seguinte: “A Câmara Municipal de Nova Venécia,
por meio do seu secretário de finanças, declara para os devidos fins
que, durante o exercício de 2004, as notas de controle de abastecimento de veículos, após conferidas pelo setor competente, confrontando com as notas fiscais correspondentes, foram encaminhadas
ao secretário geral para análise que, após verificar sobre o fornecimento dos combustíveis, apensava-se ao processo apenas as notas
fiscais e mantinha-se arquivadas as notas de controle dos abastecimentos. Nova Venécia, 23 de novembro de 2005, Gilson João dos
Santos. Dispõe assim o artigo 63: “a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os
títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.” Essa
verificação tem por fim apurar: a origem e o objeto do que se deve
pagar; a importância exata a pagar; a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: o contrato,
ajuste ou acordo respectivo; a nota de empenho; os comprovantes
da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. Dispõe o
artigo 2º, inciso XVIII, da Resolução 182, de 2 de dezembro de
2002: “Ao Plenário, constituído por sete conselheiros e dirigido pelo
conselheiro-presidente, entre outras atribuições previstas em lei,
compete: decidir sobre arguição de impedimentos e suspeição.” Temos que os Membros da Comissão de Tomada de Contas Especial
venha a ser auxiliar do Tribunal de Contas, portanto, por analogia
deve ser aplicado o que dispõe o artigo 148 do CPC, inciso II, combinado com o artigo 144, inciso I e IV do CPC. Portanto, entendemos que deva ser declarada nula a Tomada de Conta Especial tendo
em vista que estava o senhor Gilson João dos Santos impedido de
figurar como membro da Comissão de Tomada de Contas Especial,
pois o mesmo figurou no ano de 2004 nos processos contábeis na
condição de secretário de finanças e contabilidade da Câmara Municipal de Nova Venécia, e declarou a correção das contas que ora
se questiona, conforme previsto no artigo 63 da Lei 4.320/64. Essa
é a preliminar. Quanto ao mérito: o senhor José Elias Gava, conforme consta da ITI 505/2014, encontra-se denunciado pela infringência do artigo 32, caput, da Constituição Estadual, que assim afirma:
“A administração pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes
do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade e interesse público, e também ao seguinte:” Conforme consta da decisão Monocrática, o senhor José Elias Gava, infringiu o principio da
finalidade. Ora, o que quis o legislador ao fazer constar da Constituição Estadual o princípio da finalidade, o mesmo quis claramente
demonstrar que toda atuação do administrador se destina a atender o interesse público, seja a nível primário ou secundário. No caso
em tela, a destinação não é secundária e sim primária, que venha
a ser “a finalidade do ato público é atender o coletivo”. Pois bem,
deixemos claro que a Direção da Câmara Municipal de Nova Venécia, que atuou na legislatura 2003 e 2004, foi a mais atuante, especialmente no ano de 2004, sendo deveras elogiada uma vez que
buscou pautar suas ações, visando a observância dos princípios
norteadores da administração pública, voltada exclusivamente a
atender a população de uma forma geral e especialmente aos interesses dos edis que naquela legislatura atuaram. Que por mais
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comparações sejam feitas com os outros anos, devemos observar
que na Câmara de Nova Venécia existia atuando treze vereadores
– trago comprovação através de certidão – e naquele ano especifico
de 2004, passou ter a Câmara Municipal o direito de utilizar três
veículos automóveis. Que para o Município de Nova Venécia foi um
ano de muitas conquistas, especialmente por terem os vereadores
empenhados a buscar recursos para o Município de Nova Venécia,
em diversas esferas governamentais. Foi nesse período que passou
o Município a discutir uma grande conquista simples, mas tecnológica, que foi a utilização do terreiro de asfalto para secagem de café
conillon, o que fez os vereadores viajarem para analisar essa aplicação em redor de outros municípios, especialmente, se a utilização
desse projeto, observava os princípios norteadores da administração pública, uma vez que é do Legislativo o dever de fiscalizar o
Executivo. Que o maior beneficiado com as realizações e andanças
dos vereadores foi a coletividade, portanto, entendendo que a finalidade pública teve seu alcance objetivado. Que em relação à reprografia temos outro fato de suma importância ocorrido naquela época, foi no sentido que todos os vereadores passaram a ter acesso a
projeto e suas cópias visando uma melhor análise, visando discutir
e saber em que estava votando, inclusive passando a ter acesso a
cópias de outras leis já aprovadas para analisá-las a luz dos projetos apresentados. Inclusive um fato de suma importância é que
mensalmente a Presidência da Casa de Leis fazia reprodução de
cópias para cada edil da prestação de contas, o que é público e
notório. Cabe ainda salientar outras justificativas e defesas por
item, especificamente: compra de combustível sem comprovação
da finalidade pública. Com todo respeito que tenho a essa Corte, é
oportuno dizer que houve finalidade pública na compra de combustíveis. A época, possuía à disposição da Câmara Municipal três veículos que serviam ao Legislativo e eram para atender os treze vereadores em suas viagens, objetivando buscar melhorias para os
nossos munícipes e bem como atender todo corpo administrativo
do Poder Legislativo. Para melhor esclarecimento, demonstro no
quadro abaixo a média de consumo dos três veículos que atendiam
o Poder Legislativo, no ano de 2004. É importante observar que a
média de consumo de litros divididos pelos três veículos totalizou
sete mil e trinta e um litros, divididos por doze meses tem-se o
consumo mensal de quinhentos e oitenta e cinco vírgula noventa e
três litros, e por carro cento e noventa e cinco vírgula trinta e um
litros/mês, o que dá uma média diária de oito vírgula cinquenta e
sete litros, o que é abaixo da média de dez litros por dia. Ficando
assim, comprovado que não houve abuso e desperdício de combustível, visto que o veiculo Fiat Uno placa MQG 0163 – capacidade 50
Litros; Volkswagen Parati MRI 0180 – capacidade 51 Litros e
Volkswagen Gol locado – capacidade 51 Litros, conforme verificado
pela própria equipe de auditoria desse Tribunal de Contas. Outro
fator de suma importância que o quadro supra e retro demonstra é
a lisura para o trato da coisa pública. Todos nós sabemos que o ano
de 2004 foi ano eleitoral municipal, contudo, se repararmos a utilização do combustível e dos veículos em sua maioria se deu no primeiro semestre, o que deixa claro que houve uma maior atuação
política, haja vista a impossibilidade de se fazer em um segundo
semestre por ser o período eleitoral. Analisando o quadro de consumo de combustível - exercício de 2004 - apresentado pela Comissão de Tomada de Conta Especial, temos que somente foi observada pelos mesmos a utilização de combustíveis pelos veículos quando se locomoviam fora do Município de Nova Venécia, sem computar a locomoção interna nas cidades destino. Exemplo: viagem realizada no dia 02/01/2014, baseado na tomada de contas – Nova
Venécia a Vitória, computou-se tão somente a quilometragem da
cidade de Nova Venécia a Vitória, não se levou em conta os quilômetros deslocados dentro da grande Vitória. Que a Comissão de
Tomada de Contas Especial utilizou o critério supramencionado em
todas as viagens fora do Município de Nova Venécia. Outro fator
importante é que não se levou em conta, na apuração feita pela
Comissão de Tomada de Contas Especiais, a utilização dos veículos,
que eram um total de três, em deslocamento dentro do Município
de Nova Venécia, só utilizou os veículos no cômputo fora do município de Nova Venécia, o deslocamento interno no município não foi
utilizado. Deixemos claro que o Município de Nova Venécia era e é
composto de divisas extremas, temos o Patrimônio de Boa Vista
que dista quase setenta quilômetros da sede do Município de Nova
Venécia, próximo de Barra de São Francisco, não se levou em conta o deslocamento diário dentro da sede do Município e os deslocamentos para as vilas e patrimônios o que era diariamente feito.
Também faz necessário observarmos que, no ano de 2004, três
eram os veículos utilizados e era de treze o número de vereadores.
Que a Comissão de Tomada de Conta Especial apresentou relatório
de despesas de combustível dos anos de 2001 a 2012, e se levar-
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mos em conta que de 2005 a 2012 a Câmara Municipal de Nova
Venécia era composta de nove vereadores, teremos que comparando concordar que o consumo no ano de 2004 foi dentro da normalidade. Anormal é consumir o equivalente a vinte e quatro mil oitocentos e trinta e quatro litros de combustíveis no ano de 2009 o que
equivaleu o custo aos cofres públicos de sessenta e nove mil, cento
e oitenta e três centavos e oitenta e um centavos – estou fazendo
alusão a esse fato porque está na Tomada de Contas apresentada
pela Comissão. Se houve critério por parte da Comissão de Tomada
de Contas Especial, esta levantaria com a mais brevidade e simplicidade o consumo diário de combustível atualmente na locomoção
de veículos dentro do Município de Nova Venécia, mas não quiseram fazer, pois, se assim fizesse, teria que afirmar não haver despesas a ser ressarcidas, pois haveria um encontro natural de contas. Ínclitos julgadores, volto a afirmar que a Comissão de Tomada
de Contas Especial com muito respeito aos seus membros não efetuou a devida apuração das contas, vejamos um exemplo claro da
falta de cuidado na apuração, observemos o quadro consumo de
combustível – exercício de 2004. No mês de setembro houve a contratação de quinhentos e doze litros de combustíveis, foram efetivadas vinte viagens para fora do Município de Nova Venécia cuja
totalidade de Km percorridos, segundo a Comissão, foi de dez mil,
setecentos e vinte quilômetros, assim sendo, dividindo os quilômetros percorridos pela média de dez quilômetros por litro, chega-se
à conclusão de que deveria ter sido consumido a quantidade de mil
e setenta e dois litros de combustível, ou seja, os veículos da Câmara Municipal trafegaram sem combustíveis, porque chegam à
conclusão que se pagou quinhentos e doze, mas teria que ter gastado mil e setenta e dois, então provando que houve lisura por
parte do senhor José Elias Gava. Pois bem, pelo que estamos demonstrando é que o senhor José Elias Gava não lesou os cofres
públicos, pelo contrário, teve cuidado com o custo e o consumo de
combustíveis praticados pela Câmara Municipal já a partir de agosto de 2004 foi decrescente, e quando chegou em agosto o consumo
já começou a diminuir. Segundo item, despesa com reprografia
sem comprovação da necessidade e finalidade pública. Como já dito
anteriormente e finalidade pública da reprografia de documentos
daquela Casa de Leis, teve com fim uma obrigação legal, consistente na obrigação tendo em vista que, como presidente, era obrigado
pelo Regimento Interno dispor de cópias dos projetos de Leis para
todos os treze vereadores, pois atualmente são apenas nove, como
por exemplo: tinha que ceder LDO, PPA e LOA – Lei Orçamentária
Anual, fora outras proposituras requisitadas pelos vereadores, pelos cidadãos venecianos que queriam ter acessos às matérias legislativas, ainda processos requisitados pelos vereadores ao chefe do
Poder Executivo, bem como cópias reprográficas que eram necessárias para o funcionamento administrativo interno da Casa. Segundo consta do Relatório da Comissão de Tomada de Contas Especial, o gasto médio no período de 2005 a 2012 foi de quatro mil,
quatro reais e oitenta e três centavos e subtraindo o valor médio do
valor efetivamente pago no ano de 2004, que foi de cinco mil, setecentos e setenta reais e dois centavos, segundo a Comissão, chega-se a uma despesa acima da média de mil, setecentos e sessenta
e cinco reais e dezenove centavos. Que não procedem os argumentos da Comissão de Tomada de Contas Especiais, pois temos que
levar em conta que, no ano de 2004, a Câmara Municipal de Nova
Venécia era composta de treze vereadores, se dividirmos as despesas de reprografia no ano de 2004 que foi de cinco mil, setecentos
e setenta reais e dois centavos, chega-se que cada vereador consumiu de reprografia o valor de quatrocentos e quarenta e três reais
e oitenta e quatro centavos. Se pegarmos o consumo médio apurado pela Comissão, que foi de quatro mil, quatro reais e oitenta e
três centavos, e dividirmos pelo número de vereadores que compunham a Câmara Municipal de Nova Venécia no período de 2005 a
2012, que era em número de nove, chega-se que cada vereador
consumiu de reprografia o valor de quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos, ou seja, valor abaixo do que a média de 2005. Deixo claro, nesta oportunidade, que
estou fazendo uso dos mesmos métodos adotados pela Comissão,
ou seja, verificar a média de valor pago no ano com reprografias.
Portanto, ao contrário do que quis demonstrar a Comissão, o consumo de 2005 a 2012 foi superior ao consumo de 2004. Vejam a
discrepância de quantidade de cópias reprográficas feitas no ano de
2009, foram feitas setenta e um mil, cento e quatorze cópias, quantitativo em muito superior ao do ano de 2004, quando se demonstra que em 2004 existiam treze vereadores e em 2009 tão somente
nove. Assim sendo, pelo que estamos demonstrando, pugnamos
que seja rejeitada a Tomada de Contas Especial e que seja considerada justificada a suposta irregularidade, absolvendo o senhor José
Elias Gava da condenação de ressarcimento por danos ao erário
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público, pois, não houve danos. Conclusão: cabe por fim salientar
que o senhor José Elias Gava foi no norte do Espírito Santo um dos
primeiros agentes públicos a zelar pelas contas e efetuar devolução
de valores aos cofres públicos municipais, tendo devolvido no ano
de 2003 a quantia de sessenta e dois mil, novecentos reais e no ano
de 2004 a quantia de sessenta e um mil, noventa e três e noventa
e nove centavos. Que a postura do senhor José Elias Gava não foi
de lesar os cofres públicos e sim de zelar. Concluo requerendo que
observe que, em relação ao consumo de combustíveis, a Câmara
Municipal de Nova Venécia tinha a disposição de seus treze vereadores três veículos e todos esses consumiam combustível, além de
ter dois motoristas a disposição e tinham os senhores vereadores
direito a dirigir o veículo locado pela Câmara Municipal, portanto,
todos os veículos circulavam e consumiam combustível. Em contra
partida, a Câmara Municipal de Nova Venécia, nos anos de 2005, de
janeiro a julho, tinha a disposição um motorista e um veículo oficial; de 2005 à 2007, agosto de 2005 a 02 de janeiro de 2007 tinha
à disposição dois motoristas e um veículo oficial e veículo locado;
2007 – janeiro de 2007 a fevereiro de 2008, tinha à disposição um
motorista e um veículo oficial; 2008 à 2009 – 29 de fevereiro a 05
de janeiro de 2009, tinha à disposição dois motorista e um carro
oficial e outros locados; 2009 à 2012 – 06 de janeiro de 2009 a 04
de janeiro de 2013, tinha à disposição dois motoristas e um carro
oficial e outros locados. Portanto, essas informações deveriam ser
usadas pela Comissão, assim sendo, teríamos como ser mais verdadeiros na apuração dos fatos e constataria que não houve dano
ao erário e que as despesas com o consumo de combustível fora
feitas observando a estrita legalidade. Quanto às cópias reprográficas, salientamos que a médias que ora apresentamos condiz com a
realidade e, assim sendo, demonstramos não existir danos ao erário. Por fim, excelências, pugnamos e requeremos, desde já, a juntada de documentos que estamos trazendo e que a sustentação
oral seja juntada ao processo e, por fim, requeremos que seja absolvido o senhor José Elias Gava da imputação imposta de irregular.
Muito obrigado! Agradeço pelo tempo cedido. (Final) O SR. CONSELHEIRO RELATOR DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Antes
de acatar o pedido de juntada de documentos e das notas, gostaria
de fazer duas perguntas rápidas ao defendente. O senhor Gilson
João dos Santos é servidor efetivo da Câmara? O SR. EDGAR RIBEIRO DA FONSECA – Ele é servidor efetivo da Câmara, sim. O
SR. CONSELHEIRO RELATOR DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
– Tudo bem! A outra questão, ao final da fala, disse que o senhor
ex-presidente, José Elias Gava, devolveu dinheiro aos cofres públicos. Foi devolução dele ao erário ou da Câmara para a Prefeitura?
O SR. EDGAR RIBEIRO DA FONSECA – Não, quando falo, não
falo dele como agente, é da Câmara para a Prefeitura, na condição
de presidente da Câmara. O SR. CONSELHEIRO RELATOR DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Entendi. O presidente da Câmara
devolveu ao final do ano os recursos. Só isso! Então, senhor presidente, acato o pedido de juntada dos documentos e solicito a juntada das notas taquigráficas e mantenho o processo em pauta para
a próxima sessão. (Final)” Devolvida a palavra ao relator, sua excelência adiou o julgamento do processo, solicitando a juntada das
notas taquigráficas e documentos trazidos pelo defendente e o encaminhamento dos autos ao seu gabinete. 2) Em seguida, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, inverteu
novamente a ordem da pauta, em razão de sustentação oral solicitada, retornando a palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, que procedeu à leitura do relatório do processo
TC-5610/2011, que trata de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Divino São Lourenço, concedendo, em seguida, a palavra
ao Dr. Ricardo Tedoldi Machado, advogado representante da Ordem
dos Advogados do Brasil – seção do Espírito Santo, que proferiu
sustentação oral, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas:
“O SR. RICARDO TEDOLDI MACHADO – Egrégia Câmara, douto
presidente, douto relator, douto membro do Ministério Público, demais conselheiros, senhores presentes, colegas advogados. A questão que me traz aqui já vem sendo debatida há um certo tempo
nesta Casa e, agora, estou aqui como representante da Ordem,
como presidente da Comissão dos Advogados Públicos, para sustentar uma tese que é igual a que já vem sendo sustentada aqui
com muito brilhantismo pelos membros da Comissão de Prerrogativa, notadamente, os doutores Ricardo Peçanha e Eduardo Sarlo,
que muito bem vem expondo a situação e que, agora, cabe à Comissão de Advocacia Pública também sustentar a tese dos advogados públicos de carreira, até os advogados públicos efetivos, que é
a questão da responsabilização dos procuradores municipais pela
emissão de pareceres. Pelo que consta dos autos, a tentativa de
responsabilizar o procurador é pela suposta admissão de licitação
sem previsão de qualidade e quantidade dos itens do objeto de-
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mandado. Mais uma vez, pedindo a vênia do entendimento da assessoria técnica deste Tribunal, mas está por se responsabilizar
advogado por objeto que não é de sua expertise. Data máxima
vênia, o advogado não estudou para saber composição de custos,
qualidade de material, espécies de cimento, de liga, de vergalhão,
ou mesmo em outras licitações de peça de veículos, etc., coisas que
vem, sucessivamente, gerando controvérsia e tentativa de responsabilização dos advogados públicos neste Tribunal. Então, a minha
sustentação vai ser muito simples. Estou pedindo, eminente relator, a juntada de intervenção como terceiro em nome da Ordem dos
Advogados do Brasil e em defesa do senhor Cristhiano Souza Pimentel, que se encontra aqui perante o público neste Plenário, para
defender e suplicar que esta Corte se paute pelo entendimento que
já vem sendo pautado pelo Supremo Tribunal Federal, Corte máxima de justiça deste País, em diversos e diversos precedentes, notadamente, um mandado de segurança 24631 e 30928, que são
dois mandados de segurança paradigmáticos que tramitaram na
Suprema Corte deste País sobre a responsabilização de advogados
públicos, e que a área técnica, com o devido respeito, vem insistir
em violar o posicionamento da Suprema Corte deste País. O que ao
nosso sentir, e mais uma vez pedindo absoluta vênia, padece de
absoluto equívoco, e padece de absoluto equívoco inclusive a nova
redação do artigo 5º da Lei Complementar que dispõe da Lei Orgânica deste Tribunal sobre a responsabilização de advogados públicos. Tudo o que está sendo tema, eminente relator, do enfrentamento nesse pedido de intervenção e pelo qual estaremos aqui
sempre que instados pelos respectivos advogados defendendo a
classe dos advogados pelas suas prerrogativas. É tão somente a
súplica pelo respeito à prerrogativa e pelo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, do artigo 5º da Lei Complementar 621 deste Estado e pela Lei Federal 8916, que é o nosso estatuto. Feitas
essas ponderações, agradeço demais a atenção deste egrégio sodalício, pedindo a todos que Deus nos proteja e pedindo, sobretudo,
após a apurada análise que é peculiar de vossas excelências, a retirada de Cristhiano de Souza Pimentel, na condição de advogado
parecerista, do objeto destes autos. Nesses termos, pedimos deferimento e agradecemos demais a atenção. Obrigado! Bom dia! (Final)”. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência deferiu o ingresso do defendente, representando a Ordem dos Advogados do
Brasil, como terceiro interessado, adiou o julgamento do processo,
solicitando a juntada das notas taquigráficas e documentos trazidos
pelo defendente e o encaminhamento dos autos ao seu gabinete,
conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. RELATOR, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TALFNER – Vamos
acatar a solicitação feita de ingresso de vossa senhoria como representante da Ordem neste processo; vamos solicitar a juntada das
notas taquigráficas, esclarecendo que o Tribunal está analisando
este caso com muito cuidado. Esse processo é de 2011, relativo ao
exercício de 2009; até o final deste ano esperamos, de acordo com
as metas implantadas pela Corregedoria, colocar todos os processos em dia para, justamente, estabilizar essas relações e trazer a
melhor segurança jurídica. Então, o Tribunal irá analisar com todo
o critério isso. É nossa garantia. (Final)” 3) O senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER adiou o julgamento do processo
TC-862/2011, que trata de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, a fim de aguardar a juntada do Aviso de
Recebimento referente ao termo de notificação enviado aos herdeiros do de cujus Jorge Duflles Andrade Donatti, uma vez que há
dano ao erário. 4) O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, solicitou ao secretário-adjunto das sessões
que apregoasse os interessados e/ou seus representantes legais
nos autos do processo TC-1496/2012, de relatoria do senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, a fim de verificar a presença em colegiado para o exercício das sustentações orais requeridas, nos termos do artigo 327, §§ 2º e 6º, do Regimento Interno
deste Tribunal, o que foi procedido. Apregoados os responsáveis e
não havendo manifestação, o processo foi adiado. 5) Após o voto
do relator, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, nos autos
do processo TC-2892/2013, que trata de Representação em face da
Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, o senhor procurador especial de contas LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA manifestou-se
acerca do volume de recursos gastos pelos municípios com a contratação de assessoria contábil terceirizada, ressaltando que a despesa com um ou dois servidores na área contábil não afetaria as
despesas com pessoal frente ao elevado valor pago às assessorias;
em seguida, o senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI ponderou acerca da efetividade e a qualidade do serviço prestado à Administração Pública, que deve primar pela eficiência e, muitas vezes, as assessorias e consultorias contratadas não
fazem jus aos recursos gastos, ressaltando a importância dos pre-
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enchimento das vagas por servidores efetivos. Por fim, o relator
adiou o processo para análise dos valores gastos com a contratação
de consultoria contábil pelo Município, conforme notas taquigráficas
a seguir transcritas: “O SR. PROCURADOR LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA – Senhor presidente, sabemos que já está
pacificado esse entendimento aqui no Plenário, mas tem uma tabela de despesas que o Município vem tendo com a contratação de
assessoria contábil que justifica qualquer contratação de contador,
porque os valores que são gastos com a municipalidade são altíssimos. Então, a questão de se contratar mais um ou dois contadores
acho que não afetaria as despesas de pessoal em face desses valores que estão sendo gastos pela Prefeitura, sessenta e cinco mil,
setenta e um mil, setenta e um mil, sessenta e cinco mil... Não sei
se o caminho seria só esse. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Senhor presidente, tenho me posicionado em relação a essas contratações de assessoria e consultoria, muitas delas para atividades típicas de servidor público e com
servidor público nos quadros de pessoal. A inteligência desse tipo
de análise leva a uma ponderação acerca da atividade que está
sendo exercida, aquilo que está sendo feito pelo funcionário efetivo
que compõe o quadro, no caso aqui do município de Laranja da
Terra, e a qualidade do serviço feito por essas assessorias e consultorias, porque temos duas visões. Uma é relativa à efetividade do
serviço contratado. Ele está realmente sendo feito? O volume de
serviço está condizente com aqueles valores que estão sendo pagos? O Doutor Luis Henrique colocou muito bem essa questão de
valores envolvidos, porque, muitas vezes, pode-se deixar de ter um
servidor qualificado nos seus quadros mantendo uma cultura institucional no órgão em detrimento de uma contratação terceirizada
que, por sua vez, pode ser renovada ou não, pode ser modificada
com a perda da memória institucional. Então, muitas vezes esse
Tribunal tem relevado situações contábeis apresentadas em prestação de contas por conta de ser erro formal, e isso tem sido uma
constante no julgamento aqui nesta Corte. Ao mesmo tempo, ela
advém da má prestação dessas prestações de contas que muitas
delas são decorrentes dessas assessorias e consultorias que não
apresentam um trabalho razoável. O que teria que ter num estado
moderno, gerencial? Gente qualificada com memória institucional e
mantida. Agora, quando se faz a opção de ter um quadro de funcionários grande, muitas vezes com a remuneração ruim dada a extensão sem o acompanhamento da efetividade do serviço, do volume dos serviços executados, isso não é, efetivamente, uma administração moderna ou aquilo que se espera de um serviço público,
porque é muito bem, vamos dizer, remunerado – entre aspas –, em
razão da carga tributária que todos nós sofremos. Então, se pega
um município como Laranja da Terra que, provavelmente, não tem
uma sustentação fiscal, pois o volume de recursos gastos vem de
fundo de participação de município, de outros convênios ou de
transferências voluntárias de órgãos entre os entes federativos vemos que todos nós estamos participando da administração de Laranja da Terra quando estamos pagando nossos impostos como
qualquer pessoa neste País, também, indiretamente, para estar financiando esse estado de coisas. Então, se decidirmos adotar uma
medida de contemporização com esse tipo de ação, iremos perpetuá-la, não há dúvida – ah, mas temos uma restrição em relação a
gasto com pessoal –, mas tem outros mecanismos e, como bem
colocado pelo Doutor Luis Henrique, um ou dois funcionários, provavelmente, em termos relativos, não vai causar efeito nesse gasto. Assim, caberia passarmos uma orientação clara que deve ser
perseguida uma administração gerencial em uma busca da eficiência, mas numa eficiência que, muitas vezes, essa palavra é usada
de uma maneira vazia, porque para se ter eficiência tem que ter
noção de custo, e na Administração Pública não ouvimos falar em
custo, usa-se custo como sinônimo de gasto e despesa e são coisas
diferentes. Então, como se vai falar em despesa em eficiência se
não se sabe o custo da sua máquina? Sabe-se quanto se gasta, mas
não sabe o custo dela. Então, essa visão administrativa gerencial
tem que sair do discurso e ir para a prática, e se os municípios não
têm mecanismos, às vezes, administrativos par enxergar, que o
Tribunal fiscalize, ele tem que perseguir essa visão administrativa
numa administração moderna saindo dessa visão patrimonialista
que temos no passado. Diante disso, me posiciono, inteiramente,
com a área técnica, contrário ao Ministério Público de impor um
concurso num prazo de cento e oitenta dias, mas há a necessidade
de, efetivamente, ter um suprimento dessa vaga, porém sem estabelecer esse prazo de cento e oitenta dias. O SR. RELATOR, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Meu voto foi proferido aqui. Vou adiar esse processo, porque o Ministério Público
levanta uma questão de valores, então tenho analisado muito nos
processos a questão de valores de contratação, porque se a pessoa
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optar por uma consultoria e essa consultoria se revela... Como
aconteceu recentemente, por exemplo, no município de Guarapari
quando rejeitamos as contas da Câmara em que a consultoria estava num valor absurdo. Nesse caso, aqui, tenho que fazer uma análise mais detalhada do que foi contratado, porque, muitas vezes, é
preciso verificar se é só assessoria contábil ou se envolve também
a venda de programa de licenciamento de informática. Tenho que
avaliar isso nesse processo. Então, irei adiar. Concordo com as ponderações do conselheiro Lovatti na questão da administração que
tem que ser moderna, mas, infelizmente, estamos muito distante
disso; a nossa carga tributária está alta e a cada dia que passa tem
aumento de impostos e isso, realmente, é uma situação muito complicada. Vou adiar, analisando esse ponto.” 6) O senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, solicitou ao secretário-adjunto das sessões que apregoasse os interessados e/ou seus
representantes legais nos autos do processo TC-2995/2013, de relatoria do senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, a fim
de verificar a presença em colegiado para o exercício das sustentações orais requeridas, nos termos do artigo 327, §§ 2º e 6º, do
Regimento Interno deste Tribunal, o que foi procedido. Apregoados
os responsáveis e não havendo manifestação, o processo foi adiado. 7) O processo TC-3018/2015, que trata de Tomada de Contas
Especial realizada na Prefeitura Municipal de Sooretama, foi adiado
pelo relator, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, a pedido
do advogado da parte, tendo o relator designado a data de 16 de
agosto do corrente para a realização da sustentação oral. 8) Após
o relator, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES decidir por
sobrestar o processo TC-6020/2012, que trata de Representação
em face da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, a fim de aguardar
o julgamento do prejulgado, o senhor conselheiro em substituição
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI registrou seu posicionamento contrário
ao sobrestamento, entendendo que o processo deveria ser julgado
sem aguardar a decisão do prejulgado. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 68 processos constantes da pauta, fls. 17 a 27, 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
11h43min, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhor conselheiro-substituto e senhor procurador para a
próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 9 de agosto de
2017, quarta-feira, às 10h. E, para constar, eu, EDUARDO GIVAGO
COELHO MACHADO, secretário-adjunto das sessões, lavrei a presente ata, que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem
como pelo senhor presidente, demais conselheiros, senhor auditor
e senhor procurador.
- CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 06941/2009-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: PREFEITURA BARRA SAO FRANCISCO
Responsável: EDSON HENRIQUE PEREIRA, LUCILEA DIAS
FERREIRA
Deliberações: Acórdão. Contas irregulares p/ Edson Pereira e Lucilea Dias Ferreira. Ressarcimento solidário. Deixar de aplicar multa em razão da prescrição. Arquivar.
Processo: 00862/2011-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Responsável: ADELIA AUGUSTA DE MATTOS PEREIRA MARCHIORI, ALEX DA SILVA MOURA [KÉLIO ALMEIDA NEVES,
LAILA OLIVEIRA SOUSA, TÁCIO DI PAULA ALMEIDA NEVES], ALTEMAR CARDOSO PEDRUZZI, CARLOS ROBERTO MARGOTTO
DE SOUZA, EDUARDO RIBEIRO MORAIS, JORGE DANIEL DE
ASSIS, JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI [KÉLIO ALMEIDA
NEVES, LAILA OLIVEIRA SOUSA, TÁCIO DI PAULA ALMEIDA NEVES], JOSUE MICHELS, MARCOS CESAR MORAES DA SILVA,
MERVALDO DE OLIVEIRA FARIA, NARCIA SILVA DE OLIVEIRA [KÉLIO ALMEIDA NEVES, LAILA OLIVEIRA SOUSA, TÁCIO
DI PAULA ALMEIDA NEVES], ORLIANY RODRIGUES DA SILVA
CAMATTA, PAULO CESAR DA SILVA, RITA DE CASSIA VASCONCELLOS ABRANTES DE OLIVEIRA, ROBERT DE ALMEIDA SOUZA, WAGNER ELISIO TONON, ZENOR DOS SANTOS
MARTINS
Deliberações: Adiado
Processo: 04852/2011-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
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Exercício: 2010
Interessado: PREFEITURA ECOPORANGA
Responsável: AGAHTEC - TRANSPORTES LTDA - ME, CENTRO EDUCACIONAL ISRAEL LTDA - ME [JOSE RAPHAEL ZAMBON SOUZA, LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], EDION DOS SANTOS ALMEIDA, ELBERTO GONCALVES
DE SOUZA, ELIAS DAL COL [JOSIMADSONN MAGALHÃES DE
OLIVEIRA], EMILSON OTAVIO FIANCO JUNIOR [EMILSON
OTAVIO FIANCO JUNIOR], LENILSON PEREIRA DA SILVA, LIA
MARA VASCONCELOS MACHADO, MAURO SERGIO CARNEIRO, MAURO SERGIO DE SOUZA, RESOLUTA - SOLUCOES
ORGANIZACIONAIS LTDA [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO
JOSINO CORDEIRO], VALTER DE ARIMATEA LIMA, ZEOLITA
TEIXEIRA VIANA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 05610/2011-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Responsável: CARVALHO ENGENHARIA LTDA - ME [AURELIO
FÁBIO NOGUEIRA DA SILVA, KARLLA DA SILVA FARIA, WELITON
JOSÉ JUFO], CRISTHIANO SOUZA PIMENTEL, ILSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA, MARCO ANTONIO TORRES MATTA, MIGUEL LOURENCO DA COSTA
Deliberações: Sustentação oral. Manter em pauta
Processo: 01120/2012-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Interessado: PREFEITURA GOVERNADOR LINDENBERG
Responsável: ASTERVAL ANTONIO ALTOE, IRINEU BLASIU
KUSTER JUNIOR, MARILDES CASAGRANDE RODRIGUES,
MARITRANS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME, SILMAR
SUBTIL MARCHETTI, VIACAO MARILANDIA LTDA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Converter em Tomada de Contas Especial.
Rejeitar alegações de defesa. Notificar para recolhimento do débito. Prazo 30 dias.
Processo: 01496/2012-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Interessado: PREFEITURA RIO NOVO SUL
Responsável: ESTEVAM ANTONIO FIORIO [JOAO PAULO
BRETZ RODRIGUES, KAYO ALVES RIBEIRO], JOAO ALBERTO
FACHIM [JOAO PAULO BRETZ RODRIGUES], JOAO BAPTISTA
MARTINS [JOAO PAULO BRETZ RODRIGUES], MARLENE DECOTE TELLES [JOAO PAULO BRETZ RODRIGUES]
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 02892/2013-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
Responsável: JOADIR LOURENCO MARQUES
Deliberações: Adiado
Processo: 02995/2013-2
Unidade gestora: Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
Responsável: ALEX MARIANO, ALEXANDRE CORDEIRO FOLADOR, CARLLO CARLOS GUILHERME, CLEVERSON BURIL
NASCIMENTO, HINGRID STEPHANY GOMES LEONEL, JULIANA BARCELOS NASCIMENTO, LINDOMAR JOSE GOMES,
LUIZ PAULO RODRIGUES DE AMORIM, MARCELO ZANUNCIO
GONCALVES, SANDRO DE OLIVEIRA, WILLIAN LUIZ DE
ABREU
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 07140/2013-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Nova Venécia
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: JOSE ELIAS GAVA [EDGAR RIBEIRO DA FONSE-
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CA]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Manter em pauta
Processo: 00863/2014-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Apensos: 00487/2010-6
Responsável: ANTONIO GILMAR FURLAN, DALTON PERIM,
SEBASTIAO ZANELATO [JUNIOR ZUMERLE CANDIDO, MARIANA
VARGAS VENTURIM FROSSARD]
Deliberações: Adiado
Processo: 01426/2014-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Nova Venécia
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: CAMARA NOVA VENECIA
Responsável: MOACYR SELIA FILHO [JOSÉ FERNANDES NEVES]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 03018/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Sooretama
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: MUNICIPIO DE SOORETAMA
Responsável: CARLOS SERGIO TINTORI DE OLIVEIRA, ESMAEL NUNES LOUREIRO, FACIL LOCACOES DE BANHEIROS
QUIMICOS E TOLDOS LTDA - ME
Deliberações: Adiado
Processo: 03828/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 01159/2015-9, 01160/2015-1
Responsável: MARCOS GERALDO GUERRA
Deliberações: Pregão realizado. Manter em pauta
Processo: 04843/2016-1
Unidade gestora: Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento
Municipal
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: MARCIO BASTOS MEDEIROS, REGIS MATTOS
TEIXEIRA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 04900/2016-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 05894/2015-7, 05895/2015-1
Responsável: SEBASTIAO FOSSE
Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação. Arquivar.
Processo: 04960/2016-7
Unidade gestora: Fundo de Saúde da Polícia Militar do Espírito
Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: CARLOS AGOSTINHO KUNSCH, ISSON FEU PEREIRA PINTO FILHO, LUIZ FERNANDO DA COSTA MATTOS
MOREIRA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 02997/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
[ANDERSON SANT´ANA PEDRA, TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA]
Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA, LEONIDAS VIEIRA BARRETO FIGUEIREDO
Deliberações: Acórdão. Extinguir processo sem resolução do mérito. Remeter ao TCU. Arquivar.
Total: 17 processos
- CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 01542/2011-1
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Unidade gestora: Câmara Municipal de Pinheiros
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2010
Apensos: 04143/2011-1
Responsável: EDIMILSON PASSOS SAMPAIO [VÂNIA DE SOUZA DUARTE], LEILSON DUARTE [VÂNIA DE SOUZA DUARTE],
MARLENE ANDRADE DE OLIVEIRA GUZO [VÂNIA DE SOUZA
DUARTE], PAULA CRISTINA DE SOUZA PIZETTA [VÂNIA DE
SOUZA DUARTE]
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Reconhecer prescrição. Regular. Quitação.
Arquivar. Por maioria, nos termos do voto do relator. Vencido o
cons. João Luiz Lovatti que acompanhou integralmente a área técnica e o MPEC.
Processo: 01084/2012-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Teresa
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 02443/2010-7, 05585/2010-9
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Terceiro interessado: GERVASIO PAULO MADALON
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento parcial. Incluir recomendações da ITC no Acórdão.
Processo: 02106/2012-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Classificação: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2011
Apensos: 06830/2012-4
Interessado: CAMARA SANTA MARIA JETIBA
Responsável: ALAIRA HAMER [CARLOS CEZAR LIBERATORE
JUNIOR, Leonardo Becker Passos de Oliveira, MARCELO SEMPRINI FERREIRA], EITEL GUMS, LINDOLFO TUROW [Luiz Augusto
Mill], MARIA HENKE [CARLOS CEZAR LIBERATORE JUNIOR,
MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA],
NELSON MIERTSCHINK [CARLOS CEZAR LIBERATORE JUNIOR,
CHRISTIAN LUIZ T. DE REZENDE LUGON, LUIZ ALFREDO SOUZA
E MELLO, MARCELO SEMPRINI FERREIRA, RUBI JOSE SALES BAPTISTA]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Não acolher preliminar de incidente de inconstitucionalidade. Excluir responsabilidade de Etel Guns. Rejeitar
parcialmente alegações de defesa. Notificar para recolhimento do
débito. Formar autos apartados de natureza de Tomada de Contas
Especial. Parcialmente, vencido o Cons. João Luiz Cotta Lovatti
quanto à preliminar.
Processo: 05770/2012-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Interessado: PREFEITURA IBATIBA
Responsável: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA, FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE, LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA,
MARCO ANTONIO DE MORAES
Deliberações: Adiado
Processo: 06020/2012-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
Responsável: ALESSANDRA ANTONIA FOEGER, GILSON ANTONIO DE SALES AMARO, KENEDY CORTELETTI, LORENA
DALMASCHIO, MATEUS ROBERTE CARIAS, URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Nos termos do voto do relator.
Vencido o Conselheiro João Luiz Cotta Lovatti que votou pelo julgamento do feito.
Processo: 06450/2014-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
Responsável: ALAELIO BRAZ DALEPRANE [Luiz Augusto Mill],
EDUARDO STUHR [DOLIVAR GONÇALVES JUNIOR, WELLINGTON
BORGHI]
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Terceiro interessado: GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ME
[Eduardo Andrade Barcelos]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Rejeitar preliminar de inépcia da ITI. Improcedência. Arquivar.
Processo: 08231/2014-2
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA LARANJA TERRA
Responsável: ARJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME,
EDUARDO BISSOLI MEIRA, HELIO STORCH, JOADIR LOURENCO MARQUES, KUSTER CONTABILIDADE E ASSESSORIA
LTDA - ME, NAIELE APARECIDA BEZERRA, TRISTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo: 03145/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Cidadão - CPF não informado (Silvio Camargo)
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Total: 8 processos
- CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 06021/2012-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Sooretama
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Responsável: CARLOS SERGIO TINTORI DE OLIVEIRA,
ELIZANGELA FERRAZ SANT ANNA MIRANDA, ESMAEL NUNES LOUREIRO, FILIPE VENTURINI SIGNORELLI [FILIPE
VENTURINI SIGNORELLI], JAIR ANTONIO GUASTI, JOANA DA
CONCEICAO RANGEL, MACIEL FERREIRA COUTO, MATEUS
ROBERTE CARIAS, ROSA HELENA ROBERTE CARDOSO CARIAS, ROSILENE TRINDADE RODRIGUES CARIAS, SAMIRA
MAGNAGO DA SILVA, TANIA RODRIGUES DE FRANCA [TANIA RODRIGUES DE FRANÇA], UBIRATAN ROBERTE CARDOSO
PASSOS, URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA, WESLEM SANTANA FERREIRA
Adiamento: 5ª Sessão
Deliberações: Decisão. Sobrestar, nos termos do voto vencedor do
Cons. Domingos. Vencido, quanto à preliminar, o relator que votou
pelo julgamento do feito sem necessidade de aguardar prejulgado.
Processo: 01214/2016-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 05238/2015-7
Representante: ADMILSON RIBEIRO BRUM [Marcio Azevedo Schneider, Sebastião Rivelino de Souza Amaral, Vanessa Moreira Vargas]
Responsável: ANTONIO MORAIS FILHO [BRUNA HOLZ BADKE
BREDA], CARLOS RUBENS DA SILVA [BRUNA HOLZ BADKE
BREDA], ELCIMAR DE SOUZA ALVES, EMERSON RODRIGUES
CARDOSO [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], JESSUI ALBINO
GONCALVES [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], JOAO LUIZ COZER [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], JUVENAL CALIXTO FILHO
[ADVOCACIA RIVELINO AMARAL], PAULO ROBERTO DOS REIS,
SEBASTIAO DA CRUZ CAETANO [BRUNA HOLZ BADKE BREDA],
VALEZIO ARMANI [BRUNA HOLZ BADKE BREDA], WILSON
PINTO DAS MERCES [BRUNA HOLZ BADKE BREDA]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.
Processo: 04662/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Brejetuba
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
Responsável: JOAO DO CARMO DIAS
Deliberações: Decisão. Alerta. Arquivar.
Processo: 04666/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Pavão
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
Responsável: IRINEU WUTKE
Deliberações: Decisão. Alerta. Arquivar.
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Processo: 04712/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
Responsável: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA
Deliberações: Decisão. Alerta. Determinar: 30 dias. Arquivar.
Processo: 04790/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA
Deliberações: Decisão. Alerta. Arquivar.
Processo: 04817/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: PEDRO AMARILDO DALMONTE
Deliberações: Decisão. Alerta. Arquivar.
Processo: 06408/2010-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MALBA LUCIA GOMES DELBONI
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 02015/2011-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARLI SAIBEL
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 02969/2011-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ADRIENE SILVA COSTA
Deliberações: Decisão. Registro tornando parcialmente insubsistente decisão anterior
Processo: 02984/2011-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DE LOURDES VALADARES COUTO
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01435/2012-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: RUBIANA MATTOS DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01758/2012-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JANDIRA SMITH
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01676/2015-6
Unidade gestora: Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do
Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: EDUARDO OLIVEIRA DE JESUS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 00533/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 04043/2003-7
Interessado: CYNARA DE JESUS BOLZANI, JACOMO BRAGA BOLZANI
Deliberações: Decisão. Registro
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Processo: 00984/2016-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MIGUEL PEDRO COSTA
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01002/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUCIA HELENA SIMOES POUBEL
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01006/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DILMEIA MARTINS MACHADO
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01097/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANA MARIA ROATTI DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01174/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANA MARIA COSTA ALBUQUERQUE
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01183/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARLETE NASCIMENTO DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01185/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROBERTO MARTINS CERQUEIRA
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01186/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: PAULO AUGUSTO JABOUR DE RESENDE
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01219/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: RUTH MUNIZ
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01232/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SERGIO MORATORI
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01234/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: EDSON PIRES
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01263/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 05531/2010-2
Interessado: ROMILDA DO SACRAMENTO PATRICIO
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01264/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 03968/2008-1
Interessado: MIREA NASCIMENTO FURTADO
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01283/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LENILCE CARVALHO BARRETO
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01286/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: TEREZINHA DE FATIMA VALANE
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01297/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Fundão
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANGELA MARIA VIEIRA OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01301/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA RITA SIMONELLI RIZZO
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01303/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA LIGIA BRAGA TEIXEIRA
Deliberações: Decisão. Devolver à origem. Sobrestar
Processo: 01333/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GILVAN GILBERTO PEREIRA DE ALMEIDA
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01346/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CATIA DA SILVA LIMA
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01351/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELIOMAR FARIA GABRIEL
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01435/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GERCIR GERALDO DEGASPERI
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01441/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: WALDETH PANDOLPHO KIFFER
Deliberações: Decisão. Registro
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Processo: 01445/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MAURO DANIEL DEORCE
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01476/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA PENHA GUASTTI MUNIZ
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01489/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROSANIA APARECIDA FURTADO ALVES
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01499/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DO CARMO DOCKHORN COSTA
Deliberações: Decisão. Registro
Processo: 01552/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROSANE CELI LOPES
Deliberações: Decisão. Registro
Total: 43 processos
Total geral: 68 processos

[ATOS DOS RELATORES]
DECISÃO MONOCRÁTICA 1475/2017-7
PROCESSO TC:
JURISDICIONADO:

7441/2016
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANTENÓPOLIS
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO:
2015
RESPONSÁVEL:
SANDRA REGINA MOREIRA DA SILVA
DECIDO, com fundamento no art. 65 da Lei Complementar n.º
621/2012, declarar a REVELIA da senhora SANDRA REGINA
MOREIRA DA SILVA, uma vez que não atendeu ao Termo de
Citação n.º 1029/2017-6, conforme atestou a Secretaria Geral das
Sessões no Despacho n.º 50341/2017-8 (fl. 35).
Encaminhe-se o feito à área técnica, para prosseguir.
Em 21 de setembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 1474/2017-2
PROCESSO TC:
JURISDICIONADO:
ASSUNTO:
EXERCÍCIO:

6445/2016
IDURB – INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
HABITAÇÃO DO ESTADO DO ES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
2015

DECIDO, com fundamento no art. 65 da Lei Complementar n.º
621/2012, declarar a REVELIA do senhor LEANDRO SIMONI SILVA, uma vez que não atendeu ao Termo de Citação n.º
993/2017-7, conforme atestou a Secretaria Geral das Sessões no
Despacho n.º 51691/2017-6 (fl. 104).
Encaminhe-se o feito à área técnica, para prosseguir.
Em 21 de setembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
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DECISÃO MONOCRÁTICA 1481/2017-2
PROCESSO TC:
6510/2016
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANTENÓPOLIS
ASSUNTO:
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º
QUADRIMESTRE
EXERCÍCIO:
2016
RESPONSÁVEL:
MAURÍCIO ALVES DOS SANTOS
DECIDO, com fundamento no art. 65 da Lei Complementar n.º
621/2012, declarar a REVELIA do senhor MAURÍCIO ALVES
DOS SANTOS, uma vez que não atendeu ao Termo de Citação n.º
1025/2017-8, conforme atestou a Secretaria Geral das Sessões no
Despacho n.º 51704/2017-1 (fl. 44).
Encaminhe-se o feito à área técnica, para prosseguir.
Em 21 de setembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 1473/2017
PROCESSO TC:
4992/2017
JURISDICIONADO: FUNDO DE SAÚDE DE CASTELO
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO:
2016
RESPONSÁVEL:
WAGNER JOSÉ INÁCIO
DECIDO, com fundamento no art. 63, inciso I, da Lei Complementar
n. 621/2012, CITAR o senhor WAGNER JOSÉ INÁCIO, no prazo
de 30 (trinta) dias, para apresentar justificativas sobre o indício
de irregularidade apontado no Relatório Técnico n. 598/2017
e na Instrução Técnica Inicial n. 1113/2017, cujas cópias
deverão ser enviadas com o Termo de Citação.
Em 21 de setembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 1470/2017
PROCESSO TC:
JURISDICIONADO:
ASSUNTO:
EXERCÍCIO:
RESPONSÁVEL:

4195/2015
CÂMARA DE CARIACICA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
2014
ÂNGELO CÉSAR LUCAS
Presidente
Trata-se da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de
Cariacica, referente ao exercício de 2014.
Nos termos da Decisão TC n. 1878/2017, o Plenário converteu
o julgamento em diligência para que o atual Chefe do Poder
Legislativo encaminhasse, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
multa, os documentos necessários à análise dos autos.
Conforme consta das Notas Taquigráficas transcritas na decisão
plenária, o feito precisa ser instruído com cópias dos atos
administrativos que geraram as Despesas de Exercícios Anteriores,
pagas no exercício de 2014, no montante de R$ 537.446,32
(quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais
e trinta e dois centavos).
Embora devidamente notificado, o atual Presidente da Câmara
Municipal de Cariacica não atendeu a decisão.
Pelo exposto, DECIDO, com fundamento no art. 63, incisos I e
II, da Lei Complementar n. 621/2012, CITAR o senhor ÂNGELO
CÉSAR LUCAS, no prazo de 30 (trinta) dias, para apresentar
justificativas sobre a omissão no cumprimento da Decisão TC n.
1878/2017 – Plenário, tendo em vista a possibilidade de aplicação
de multa, bem como REITERAR o Termo de Comunicação de
Diligência n. 220/2017, no mesmo prazo, para que o atual
Presidente da Câmara Municipal de Cariacica encaminhe os
documentos requeridos.
Cópias do Relatório Técnico n. 5/2016, da Instrução Técnica
Conclusiva n. 309/2017 e da Decisão TC n. 1878/2017 –
Plenário deverão ser enviadas com os Termos de Citação e de
Diligência.
Em 20 de setembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
Decisão Monocrática 01458/2017-3
Processo: 04175/2017-1
Classificação: Tomada de Contas Especial
Criação: 19/09/2017 14:42
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
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Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte
Assunto: Tomada de Contas Especial
Responsável: Zilton Custódio da Silva
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
O presente processo trata Tomado de Contas Especial, cuja instauração foi determinada por esta Corte de Contas, por meio da Decisão TC 00827/2017-7 Primeira Câmara (Processo 2498/2015-9),
ao Poder Executivo do Município de Água Doce do Norte.
O Núcleo de Controle de Documentos – NCD informou através do
Despacho nº 48969/2017-1 que não consta do Sistema e-TCEES,
documentação alguma protocolizada em nome do Sr. Zilton Custódio da Silva, referente à Conclusão da Tomada de Contas Especial
instaurada pela Portaria nº 002/2017.
Destaco aqui os artigos 16 e 17 da Instrução Normativa 32/2014
que regulamentam a instauração da Tomada de Contas Especial:
Art. 16 O descumprimento dos prazos ou das obrigações instituídas nesta Instrução Normativa sujeita à autoridade administrativa
a imputação de multa no valor compreendido entre R$ 1.000,00
(mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo
389, inciso IX, do Regimento Interno do Tribunal, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis e da responsabilidade solidária, conforme
disposto na Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Art. 17 O responsável pela unidade central de controle interno
das unidades jurisdicionadas, ao tomar conhecimento de omissão
no dever de instaurar a tomada de contas especial, ou ainda, de
qualquer irregularidade ou ilegalidade, alertará formalmente a autoridade competente para a adoção de medidas necessárias para
assegurar o exato cumprimento da lei e a promoção do integral
ressarcimento ao erário.
§ 1º Decorridos os prazos previstos nesta Instrução Normativa, e
verificada a omissão da autoridade administrativa competente, o
responsável pela unidade central de controle interno dará ciência,
de imediato, ao Tribunal.
§ 2º Verificada, nos procedimentos de fiscalização, irregularidade
ou ilegalidade que não tenha sido comunicada de forma tempestiva
ao Tribunal e caracterizada a omissão, o responsável pela unidade
central de controle interno, na qualidade de responsável solidário,
ficará sujeito às sanções previstas na Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, sem prejuízo de outras penalidades legalmente estabelecidas.
Considerando a informação do NCD e da Secretaria Geral das Sessões e com fundamento no artigo 358, III, do Regimento Interno
desta Corte de Contas DECIDO:
REITERAR NOTIFICAÇÃO ao Sr. Zilton Custódio da Silva –
Responsável pelo Controle Interno do Município preferencialmente por meio eletrônico, para que no prazo de 10 (dez) dias
improrrogáveis encaminhem a conclusão da Tomada de Contas
Especial.
Dar ciência ao Responsável de que o não atendimento desta decisão culminará na aplicação de multa na forma dos arts. 16 e 17 da
Instrução Normativa 32/2014.
Em, 19 de setembro de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão em Protocolo 00562/2017-1
Protocolo: 14150/2017-5
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 21/09/2017 14:20
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro
Domingos Augusto Taufner
Trata o presente expediente de requerimento de cópias do Processo
TC 2659/2012-1, formulado pelo interessado Sr. TENORIO MIGUEL
MERLO FILHO.
Neste contexto, com fundamento no artigo 265 do Regimento
Interno desta Corte de Contas, DEFIRO o pedido de cópia do
Processo TC 2659/2012-1, cujas despesas deverão ser suportadas
pelo Interessado, na forma do art. 268 do mesmo Diploma legal.
Determino a publicação da presente Decisão no Diário Oficial
Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a fim
de cientificar o Interessado, que deverá comparecer junto ao Núcleo
de Controle de Documentos – NCD desta Corte, com cópia desta
Decisão a fim de que seja viabilizada a vista dos autos para cópia,
na forma regimental.
Após, a publicação desta Decisão, encaminhe o presente expediente
ao NCD para que proceda a juntada do presente aos autos do
Processo 2659/2012-1, devolvendo-o ao local onde se encontrava.
Em, 21 de setembro de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
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Decisão Monocrática 01478/2017-1
Processo: 2594/2017
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal
Período: 3º quadrimestre de 2016
Responsáveis: Arnóbio Pinheiro Silva - Prefeito Municipal
Versam os presentes autos sobre o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º quadrimestre de 2016, da Prefeitura Municipal de Pinheiros, sob a responsabilidade do senhor Arnóbio Pinheiro Silva.
A Secex Contas elaborou a Instrução Técnica Inicial 347/2017
sugerindo a emissão de Parecer de Alerta ao ente em comento, tendo em vista que as despesas com pessoal e encargos alcançaram o
limite estabelecido para emissão de alerta.
Tal opinamento foi acolhido no Voto 2997/2017 e na Decisão 1ª
Câmara 1973/2017.
Determinou-se, ainda, ao gestor:
2. Determinar que o gestor execute as providências previstas nos
§§ 2º e 3º do art. 169 da Constituição Federal e nos artigos 22 e 23
da Lei Complementar Federal 101/2000 observando o cumprimento
das vedações previstas no art. 22, sob pena de multa prevista no
inciso IV, do art.135 da Lei Complementar Estadual 621/2012
3. Determinar, ainda, ao gestor que no prazo improrrogável de
30 dias, inicie e comprove perante este Tribunal de Contas a adoção das medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal
de 1998 (c/c Lei Federal 9.801/99), de modo a eliminar o percentual excedente em dois quadrimestres, sendo pelo menos 1/3
no quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as
vedações dos demais parágrafos do art. 169 da CF e as diretrizes
dadas pelos artigos 21, 22 e 23 da LRF (LC 101/2000). Considerando, quando for o caso, as ressalvas contidas no art. 66 do mesmo
diploma legal.
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador do Núcleo de
Controle de Documentos no Despacho 44370/2017 e pela Secretaria Geral das Sessões no Despacho 45171/2017, o prazo
para cumprimento da Decisão 1ª Câmara 1973/2017 venceu em
23/08/2017 sem que o responsável juntasse aos autos qualquer
documento.
Desta forma, DECIDO:
Pela CITAÇÃO do senhor Arnóbio Pinheiro Silva, para que, NO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS IMPRORROGÁVEIS, apresente
as justificativas que julgar pertinentes face ao não atendimento à
Decisão 1ª Câmara 1973/2017;
Pela NOTIFICAÇÃO do senhor Arnóbio Pinheiro Silva, para que,
NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS IMPRORROGÁVEIS, encaminhe a esta Corte de Contas informações e documentos que demonstrem que providências e medidas saneadoras foram tomadas
pelo Executivo Municipal para cumprimento das determinações
constantes da Decisão 1ª Câmara 1973/2017, alertando-o quanto
às consequências do descumprimento desta Decisão, em especial
quanto à sanção de multa prevista no art. 135, inc. IV e § 1º da Lei
Complementar 621/2012.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a
CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar
621/2012.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01479/2017
PROCESSO: 5090/2017
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual - Ordenadores
EXERCÍCIO: 2016
RESPONSÁVEL: Wilson Berger Costa - Prefeito
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual – gestão, da
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, relativa ao exercício de
2016, sob a responsabilidade do senhor Wilson Berger Costa, enviada a este Tribunal pelo senhor Edélio Francisco Guedes.
Consta dos autos o Relatório Técnico nº 561/2017-6 onde foi realizada análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável, resultando na proposta de citação do senhor Wilson Berger
Costa, tendo em conta achados de supostas irregularidades.
Assim, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial nº 1033/2017-2,
que corroborou o relatório técnico acima mencionado e concluiu,
em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pela citação do responsável pela Prefeitura Municipal de
Afonso Cláudio, no exercício de 2016, senhor Wilson Berger Costa,
em razão das possíveis irregularidades constatadas.
Sugerimos, também, ao Plenário, que determine a remessa da cówww.tce.es.gov.br
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pia do Relatório Técnico em referência, juntamente com o Termo
de Citação.
Responsável

Itens
Subitens
Wilson Berger 3.2.2
Costa

Achados

Divergência entre o saldo contábil
dos demonstrativos contábeis e o
valor dos inventários de bens em
almoxarifado, móveis e imóveis.
3.3.1
Parecer Conclusivo de gestor diverso ao responsável pela gestão.
3.6.1
Divergência entre os saldos das
contas contábeis da dívida ativa do
Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida Ativa.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial 1033/2017, DECIDO:
1 Pela CITAÇÃO do agente responsável pela Prefeitura Municipal de
AFONSO Cláudio no exercício de 2016, senhor Wilson Berger Costa,
na forma do art. 56, II da Lei Complementar 621/2012 para, no
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, apresente justificativas alegações
de defesa, bem como documentos que entender necessários em
relação aos indícios de irregularidades apontados naquela Instrução
Técnica Inicial, como se demonstra a seguir:
2 Seja o responsável notificado de que poderá exercer sua defesa
por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o
direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da
Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei
Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Registra-se, ainda, que não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012. Na forma do inciso I, do §1º, do artigo 64 da
Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais
ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o
caso, por membro da família ou empregado do responsável ou do
interessado.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico
561/ 2017 e da Instrução Técnica Inicial 1033/2017.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01463/2017-4
Processos: 10062/2016-5, 09997/2016-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Criação: 19/09/2017 16:22
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Assunto: Representação
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Marataízes
Responsáveis: Robertino Batista da Silva – Prefeito, Marcos Antônio Moreira Junior – Secretário Municipal de Serviços Urbanos
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Tratam os autos de duas representações, em face do Edital de Concorrência Pública nº 14/2016 da Prefeitura de Municipal de Marataízes, que tem como objeto a contratação de serviço de retirada,
instalação e expansão de iluminação pública utilizando a tecnologia
de LED em orlas, patrimônios públicos, praças e jardins no Município de Marataízes – SRP. A primeira representação (Processo
TC 9997/2016-9) protocolizada pela Empresa TELT Engenharia EIRELLI – EPP, com pedido de anulação da licitação, e a segunda
(Processo TC 10062/2016-5) formulada pela equipe de auditoria da
Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia,
em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização.
Diante das informações da Secretaria de Controle Externo de Obras
e Serviços de Engenharia por meio da Manifestação Técnica de nº
01241/2017-2, e com fulcro no artigo 63 inciso III da Lei Orgânica
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, DECIDO:
NOTIFICAR, o Sr. Robertino Batista da Silva, Prefeito Municipal
e o Sr. Marcos Antônio Moreira Júnior, Secretário Municipal de
Serviços Urbanos, preferencialmente por meio eletrônico para
que, no prazo de 10 (dez) dias juntem aos autos cópia dos processos administrativos relativos:
Ao Pregão 99/2015, inclusive processos de medições (com indica-
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ção dos locais onde foram utilizados os materiais) e processos de
pagamento;
À adesão à Ata de Registro de Preços 27/2015 (da Prefeitura Municipal de Seropédica - RJ), inclusive processos de medições (com
indicações dos locais onde foram realizados os serviços) e processos de pagamento;
A qualquer contratação firmada em 2017 para prestação de serviços relativos à iluminação pública do munícipio, inclusive processos
de medições (com indicação dos locais onde foram realizados os
serviços) e processos de pagamento, informando caso não haja;
Determino ao Sr. Robertino Batista da Silva, Prefeito Municipal
a atualização das informações relativas a procedimentos licitatórios
que constam no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Marataízes,
particularmente quanto ao cancelamento da Concorrência Pública
14/2016, em atendimento ao que determina a Lei 12.527/2011.
Vitória ES, 19 de setembro de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
Ata de Registro de Preços nº 006/2017
Processo TC nº 2037/2017
Órgão Gestor: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Empresa: Gráfica e Editora Liceu Ltda. – CNPJ nº 24.084.386/000125.
Objeto: Registro de Preços de fornecimento de materiais gráficos,
de acordo com as previsões do ANEXO 1 desta Ata.
Valor Unitário Total: R$ 6,48 (seis reais e quarenta e oito
centavos).
Vigência: 12 (doze) meses, cuja contagem inicia no dia seguinte
ao da publicação do seu extrato no DOE-TCEES.
Vitória-ES, 22 de setembro de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Resumo do Contrato nº 033/2017
Processo TC-4585/2017
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Jexperts Tecnologia S/A.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços
de suporte técnico especializado e manutenção corretiva para
“Plataforma Channel”.
VALOR GLOBAL: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados ao dia seguinte da publicação
do extrato no DOE-TCEES.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 2017
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Vitória/ES, 19 de setembro de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

[ATOS DA SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES]
NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO EM PROTOCOLO 00499/2017-1
PROCESSO TC-06946/2012-8
Responsáveis: José Carlos Elias, Guerino Luiz Zanon, José Carlos
Pereira, Analice Gobeti, Arlindo Melo, Geraldo Tadeu Scaramussa da
Silva, Claudio Mucio Salazar Pinto e CMS – Consultoria e Serviços
Ltda.
Procuradores: Bárbara Dalla Bernardina Lacourt (OAB/ES 14.469),
Cheim Jorge & Abelha Rodrigues - Advogados Associados (OAB/ES
68.440.3), Gabriel Ferreira Zocca, Lucas Gianordoli Pinto Cypreste,
Matheus Bruni Baptista, Milena Magnol Casagrande, Patrick Gomes
de Souza, Rafael Bebber Chamon, Tatiane Mendes Ribeiro, Christina
Cordeiro dos Santos (OAB/ES 12.142), Amália Bragatto Nascimento
Vieira (OAB/ES 5.474-E), Victor de Almeida Domingues (OAB/ES
5.402-E), Lennon Guidolini Fernandes da Costa (OAB/ES 5.282E), Renato Santana Alves (OAB/ES 5.139-E), Gustavo Lyrio Julião
(OAB/ES 21.575), Deborah da Silva Faria Borges Barbosa (OAB/ES
21.124), Luana Assunção de Araújo Albuquerk (OAB/ES 15.866),
www.tce.es.gov.br
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Marcelo Rodrigues Nogueira (OAB 19.008), Anna Paulsen (OAB/ES
17.248), Matheus Dockhorn de Menezes (OAB/ES 14.007), Myrna
Fernandes Carneiro (OAB/ES 15.906), Alex de Freitas Rosetti (OAB/
ES 10.042), Carlos Eduardo Amaral de Souza (OAB/ES 10.107),
Marcelo Abelha Rodrigues (OAB/ES 7029), Flavio Cheim Jorge
(OAB/ES 262-B), Lucas Scaramussa (OAB/ES 11.698), Arthur Luis
Loureiro e Nádia Lorenzoni (OAB/ES 15.419)
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Linhares
Fica o Sr. Guerino Luiz Zanon, por seus advogados, NOTIFICADO
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da Decisão em protocolo 00499/2017-1, prolatada no processo
em epígrafe, que deferiu o pedido de cópia do processo TC06946/2012-8, cujas despesas deverão ser suportadas pelo
interessado, na forma do artigo 268 do Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Vitória, 22 de setembro de 2017.
ODILSON SOUZA BARBOSA JÚNIOR
Secretário-Geral das Sessões
(por delegação – Portaria nº. 021/2011)
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