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PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência
AVISO DE ADESÃO

Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;
Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2018
Processo: TC - Nº 7177/2018
Órgão Adeso: Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo – TCEES.
Órgão Gerenciador: Universidade Federal de Goiás
Contratada: Torino Informática Ltda.
Objeto: 35 (trinta e cinco) unidades do equipamento Ultrabook HP EliteBook 840 G3.
Valor – R$ 164.495,50 (cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).
Vitória, 05 de novembro de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente

materiais, equipamentos e insumos necessários à execução
dos serviços nas dependências do TCEES, que teve como
vencedora do Lote 01 a empresa F & S, Soluções em Telecomunicações e Elétrica Ltda ME, Pessoa Jurídica de Direto Privado, inscrita no CNPJ sob o n° 10.568.838/0001-30,
com sede na Rua Pastor Saturnino José Pereira, 33, Campo
Grande, Cariacica/ES – CEP 29.146-260, no valor total de R$
2.076.190,01 ( dois milhões, setenta e seis mil, cento e noventa reais e um centavos).
Vitória, 01 de novembro de 2018
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Portaria Normativa 00061/2018-1
Protocolo(s): 16158/2018-3
Criação: 05/11/2018
Origem: GAP - Gabinete da Presidência

PARA REGISTRO DE PREÇOS

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 13, inciso I, da Lei Complementar nº 621, de 8 de
março de 2012; e

PROCESSO TC - 6286/2018-2

R E S O L V E:

O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, considerando a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico nº 030/2018, lavrada pelo Pregoeiro, constatada
a regularidade dos atos procedimentais e com fundamento no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei n° 10.520, de
17 de julho de 2002, resolve HOMOLOGAR o procedimento licitatório, Pregão Eletrônico nº 030/2018, destinado à
Registro de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial e construção civil,
sob demanda, incluindo o fornecimento de mão-de-obra,

Art. 1º Delegar ao servidor da Secretaria de Tecnologia da
Informação deste Tribunal, Klayson Sesana Bonatto, CPF:
042.146.537-93, competência para representá-lo junto a
CERTISIGN para solicitação, baixa e uso do certiﬁcado digital E-equipamento nos servidores deste Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2018

www.tce.es.gov.br

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria Normativa nº 072, de 08 de
novembro de 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo
Terça-feira, 6 de novembro de 2018
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

Pautas das Sessões - Plenário
PAUTA DA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO

Processo: 06186/2018-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pedro Canário
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 09803/2016-5, 04973/2013-1, 03331/2013-8

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO

TERÇA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 14:00

Interessado: MARCOS ROBERIO FONSECA DOS SANTOS

Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
Rodrigo Coelho do Carmo

Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pelo Plenário, em Sessão Ordinária,
nos termos dos artigos 60, 61, 67, 101, 102, 327 e 328
do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto, nessa Sessão ou em Sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos adiados ou
constantes de pautas já publicadas.

Recorrente: ALOIZIO CAMPOSTRINI BORGHI [FULVIO
TRINDADE DE ALMEIDA (OAB: 17922-ES), LAILLA OLIVEIRA SOUZA]
Total: 3 processos

CONSELHEIRO
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva
Ministério Público Especial de Contas
Luciano Vieira - Procurador-Geral

CONSELHEIRO

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Processo: 05085/2016-4

Processo: 04992/2016-7
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Controle e
Transparência
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: MARCELO BARBOSA DE CASTRO
ZENKNER, MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Processo: 01261/2018-3
Classiﬁcação: Uniformização de Jurisprudência
Suscitante: JOSE CARLOS DE ALMEIDA [PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES)]

www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2015
Responsável: ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO, CRISTIANY ALVES DE OLIVEIRA FONTENELLE, FABIANA
MAIORAL FORESTO, IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES [LUANA BARBOSA PEREIRA (OAB:
11528-ES), SIRLEI DE ALMEIDA (OAB: 7657-ES)], LUMINE
EDITORA LTDA - ME [ANTONIO ALVES DE SOUZA JUNIOR
(OAB: 41575-DF), ANTONIO COSTA LIMA JUNIOR (OAB:
40249-DF), DEBORA MARTINS LIRA (OAB: 40616-DF),
EDMO THIAGO OLIVEIRA DA SILVA (OAB: 45262-DF), FABIANA CRISTINA UGLAR PIN (OAB: 26394-DF), FABRICIO
RODRIGUES DE CAMPOS (OAB: 39420-DF), FELIPE COETerça-feira, 6 de novembro de 2018
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LHO BARRETO (OAB: 46485-DF), GABRIEL VIEGAS WANDERLEY CARMONA (OAB: 37147-DF), HEITOR DE MELLO
FRANCO GUAZZELLI (OAB: 41604-DF), HENRIQUE DE
MELLO FRANCO (OAB: 23016-DF), HERMOM SOUSA RAMOS DA SILVA (OAB: 35677-DF), MARCELO MUNDIM RAMOS (OAB: 30979-DF), ONEIDE SOTERIO DA SILVA (OAB:
24739-DF), REBECA RODRIGUES PAES (OAB: 33725-DF),
SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, TATY DAYANE SILVA MANSO (OAB: 28745-DF),
THAIS DA SILVA VIEIRA (OAB: 38103-DF), THIAGO SOARES SANCHES FURTADO (OAB: 33169-DF), TIAGO LOPES DIONISIO (OAB: 42036-DF), VALERIO ALVARENGA
MONTEIRO DE CASTRO (OAB: 13398-DF, OAB: 155530MG, OAB: 207614-RJ, OAB: 364866-SP)], ROMARIO DE
CASTRO, SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA [DALLA BERNARDINA & ADVOGADOS ASSOCIADOS,
EDUARDO DALLA BERNARDINA (OAB: 15420-ES), ITIEL
JOSE RIBEIRO (OAB: 14072-ES), LUCCA CASCELLI SODRE
(OAB: 28060-ES)], WALLACE MILLIS DA SILVA
Processo: 07436/2016-5
Unidade gestora: Procuradoria Geral do Município de Vila Velha
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO
Processo: 05043/2017-9

Exercício: 2016

Apensos: 02548/2014-5

Responsável: JOSE ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA, MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA

Recorrente: ANTONIO CEZAR LAZARO [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO
RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), MARIANA GOMES
AGUIAR (OAB: 22270-ES), MARIANA GOMES AGUIAR
(OAB: 22270-ES)]

Processo: 02727/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Processo: 10374/2016-6

Apensos: 02724/2018-8

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica

Representante: ALBERTO DIAS SILVEIRA

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

Total: 4 processos

CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 04925/2016-5
Unidade gestora: Superintendência Regional de Saúde
de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015

Apensos: 09136/2016-1, 06630/2015-3
Recorrente: EMANUELA DA CRUZ LOBATO [RODRIGO
CARLOS DE SOUZA (OAB: 7933-ES), SERGIO CARLOS DE
SOUZA (OAB: 5462-ES)]
Processo: 05841/2017-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Linhares
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: MARIA BERNARDETE BRAZ [RICARDO
CLAUDINO PESSANHA (OAB: 10406-ES, OAB: 181289-RJ)]
Processo: 06064/2017-2

Responsável: CARLOS ROBERTO ROSA, FABRICIA FORZA
PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA, NAAMA ARAUJO MESQUITA [RITA DE CASSIA AGOSTINI CASTELLO LOPES RIBEIRO
(OAB: 27840-ES)]
Processo: 06650/2016-9

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Vila Velha

Unidade gestora: Câmara Municipal de Viana

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
Apensos: 10229/2015-1, 01667/2015-7
Interessado: FERNANDA PINHEIRO DA SILVA [FERNANDO ALVES AMBROSIO (OAB: 4508-ES)], FLAVIO DA SILVA RIBEIRO [FERNANDO ALVES AMBROSIO (OAB: 4508ES)], JOSE DAS GRACAS PEREIRA, LUCIANO DE PAIVA ALVES [FERNANDO ALVES AMBROSIO (OAB: 4508-ES)],
Terça-feira, 6 de novembro de 2018

4

ATOS DO PLENÁRIO

NORMA AYUB ALVES, RONILDO HILARIO GOMES [FERNANDO ALVES AMBROSIO (OAB: 4508-ES)], RUBIA RUFINO SALES, SANDRO AZEVEDO ALPOHIM, SERGIO CUNHA
MORAES, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Recorrente: ZACARIAS CARRARETTO FILHO

DA DE FERR VIT A MINAS, ASSOCIACAO CIVIL CIDADANIA BRASIL (ACCB), JAIR DEMUNER, MARCO CESAR DE
PAIVA AGA

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO

Processo: 03134/2017-9

Processo: 07086/2016-2

Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Processo: 06172/2018-8
Unidade gestora: Instituto de Obras Públicas do Espírito
Santo
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES
LTDA
Responsável: CLAUDIO DANIEL PASSOS ROSA, FABRICIO
GUIMARAES DO PRADO, SILVIA LETICIA ROTHSCHAEDL,
SIMONE DA CONCEICAO RANGEL
Processo: 07558/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
Total: 7 processos

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Processo: 01774/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA [FAUSTO ALONSO FERREIRA (OAB: 14004-ES), GABRIEL SILVA ARAUJO (OAB: 6273E-ES), NATALIA FIOROT CORADINI
(OAB: 17690-ES), RHAYZA FRANCA RODRIGUES DE SOUSA (OAB: 20351-ES), SARA VIEIRA BRANDAO (OAB: 29853ES), STEPHANNIE VANESSA DE LIMA ALVARENGA RAMOS
(OAB: 25010-ES), TATIANA PETERLE DANGELO MOTTA
(OAB: 17475-ES), TIAGO ROCON ZANETTI (OAB: 13753-ES,
OAB: 370452-SP), ZANETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS]
Processo: 06695/2018-2

CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo: 12062/2015-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
Responsável: ASSOCIACAO BENEF DOS FERROV ESTRA-

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Processo: 07632/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Total: 5 processos

www.tce.es.gov.br

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mimoso do Sul
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: MANUELLA OLIVIA DE SANT ANNA [ALEXANDRE LUIS ROCKENBACH (OAB: 27267-ES,
OAB: 57227-RS), LARA SANTOS ZANGEROLAME TAROCO (OAB: 26741-ES)], MARCELO TUNHOLI
Processo: 07137/2016-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Serviços de
Serra
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: SAMUEL DIAS DE SOUZA FILHO
Processo: 07385/2016-6
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Assistência
Social de Serra
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALICIO,
Terça-feira, 6 de novembro de 2018
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REGILENE MAZZARIOL TONONI

Processo: 06410/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel

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 no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

da Palha

Decisão 02797/2018-1

Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 01883/2018-6, 05781/2016-5, 02401/20154, 02400/2015-1

Processos: 08258/2017-6, 06941/2009-5
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Recorrente: HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)]

Total: 4 processos

Total geral: 23 processos

Interessado: EDSON HENRIQUE PEREIRA, LUCILEA
DIAS FERREIRA
Recorrente: LUCILEIA DIAS FERREIRA FIOROTTE
FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – EXERCÍCIO 2004
– SOBRESTAMENTO DO PROCESSO RELATIVAMENTE
À IMPOSIÇÃO DE DANO CAUSADO AO ERÁRIO, COM
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA AS
DEMAIS PENALIDADES, ATÉ A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 852.475
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO:
Dia 27 de novembro de 2018 - Terça-Feira

IRELATÓRIO:
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pela senhora Lucileia Dias Ferreira Fiorotte, em face do
Acórdão TC 990/2017, proferido pela Segunda Câmara
desta Corte de Contas e prolatado nos autos do Prowww.tce.es.gov.br

cesso TC 6941/2009.
A parte dispositiva do Acórdão TC 990/2017 tem o seguinte teor:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC6941/2009, ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dois de agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Edson Henrique Pereira, Prefeito de Barra de São Francisco, no exercício de 2004,
em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposto no item 3.1.1 da
Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento solidário com a senhora Lucélia Dias Ferreira Fiorotte, Secretária Municipal de Educação, do
valor equivalente a 88.564,84 VRTE ao erário Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”,
“c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
2. Julgar irregulares as contas da senhora Lucélia Dias
Ferreira Fiorotte, Secretária Municipal de Educação,
no exercício de 2004, em razão do cometimento de
infração que causou dano injustificado ao erário disposto no item 3.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva,
condenando-a ao ressarcimento solidário com o senhor Edson Henrique Pereira, do valor equivalente a
88.564,84 VRTE ao erário Municipal, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
Terça-feira, 6 de novembro de 2018
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3. Deixar de aplicar multa pecuniária ao senhor Edson Henrique Pereira e a senhora Lucélia Dias Ferreira Fiorotte, em razão da prescrição da pretensão punitiva, conforme gradação do artigo 373, § 1º do Regimento Interno;
4. Dar ciência aos interessados;
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Da análise do presente recurso, a área técnica se manifestou, através da Instrução Técnica de Recurso –
ITR 286/2018, apresentando a seguinte proposta:
4. CONCLUSÃO
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas na presente Instrução Técnica de Recurso opina-se pelo
CONHECIMENTO do presente Recurso de Reconsideração e, no mérito pelo seu PROVIMENTO PARCIAL, a
fim de abater do ressarcimento imputado à senhora
Lucileia Dias Ferreira Fiorotte, em solidariedade com
o senhor Edson Henrique Pereira,o valor R$83.022,96,
equivalentes a 55.772,51 VRTE.
Em razão da Decisão Plenária nº 09/2018, recomenda-se o seu cumprimento, sobrestando-se o presente
feito, nos termos nela previstos.
Instado a se manifestar, o órgão ministerial acompanha em parte a proposta técnica, mantendo o valor de
ressarcimento imputado no acórdão recorrido:
3 CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Levando em consideração as análises aqui procedidas e as motivações adotadas nestes autos, que
versam sobre Tomada de Contas Especial referente à
prestação de contas do convênio 16/2004, celebrado
entre o Poder Executivo do Município de Barra de São

Francisco e Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria do Estado de Educação (SEDU), no exercício de 2004, sugere-se a manutenção das seguintes irregularidades:
3.1.1. PAGAMENTO DE DESPESAS DO ANO DE 2003
COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE 2004, BEM COMO
AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE DESPESAS.
Base legal: Parágrafo Único do art. 70 da Constituição
Federal; Parágrafo único do art. 62 c/c inciso III, § 2º
do art. 63 da Lei 4.320/64; art. 7º do Decreto Estadual 1.242- R/2003 e termos do Convênio SEDU 16/2004
Responsáveis: Edson Henrique Pereira (Prefeito no
exercício de 2004)
Lucélia Dias Ferreira Fiorotte (Secretária Municipal de
Educação no exercício de 2004)
Ressarcimento: 88.564,84 VRTE.
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, inciso IV, da Resolução TC 261/2013,
conclui-se opinando por:
3.2.1. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do Sr. Edson Henrique Pereira – Prefeito de Barra de São Francisco/ES, no exercício de 2004, em razão do cometimento de infração
que causou dano injustificado ao erário disposto no
item 3.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o solidariamente com a Sra. Lucélia Dias Ferreira Fiorotte, Secretária Municipal de Educação, ao
ressarcimento do valor equivalente a 88.564,84 VRTE ao erário Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, sugerindo, ainda, a aplicação de multa
individual ao responsável na medida de sua responsawww.tce.es.gov.br

bilidade e do dano causado ao erário, com amparo no
art. 62 c/c do art. 96, inciso II, ambos da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão
punitiva e ser esta a legislação mais favorável ao responsável e aplicável à época dos fatos apurados;
3.2.2. julgar irregulares as contas da Srª Lucélia Dias
Ferreira Fiorotte, Secretária Municipal de Educação,
no exercício de 2004, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposto no item 3.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva,
condenando-a solidariamente com o Sr. Edson Henrique Pereira ao ressarcimento do valor equivalente a
88.564,84 VRTE ao erário Municipal, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, sugerindo, ainda, a aplicação
de multa individual a responsável na medida de sua
responsabilidade e do dano causado ao erário, com
amparo no art. 62 c/c do art. 96, inciso II, ambos da
Lei Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar de
pretensão punitiva e ser esta a legislação mais favorável ao responsável e aplicável à época dos fatos apurados;
Por derradeiro, com fulcro no inc. III do art. 41 da Lei
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da
Lei Complementar nº 621/12, reserva-se o direito de
manifestar-se oralmente em sessão de julgamento,
em defesa da ordem jurídica.
II FUNDAMENTOS
Verifico que no presente processo há imposição de
dano causado ao erário, com a prescrição da pretensão punitiva, e, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal decidiu, à luz do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, serem imprescritíveis as ações de resTerça-feira, 6 de novembro de 2018
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sarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei nº 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa, havendo necessidade de esclarecimento acerca da possível incidência da tese de repercussão geral lançada pelo Supremo Federal aos processos em trâmite neste Tribunal, entendo que deve-se sobrestar o julgamento do presente processo até
decisão do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, foi editada a Decisão Plenária TC nº
09/2018 que assim dispõe:
[...]
RESOLVE:
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, por maioria, em sua 27ª sessão ordinária, realizada no dia 14
de agosto de 2018, conforme sugerido pelo Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral, sobrestar os processos que, embora prescritos relativamente a aplicação das demais penalidades, estejam em
trâmite no âmbito desta Corte para imputação de ressarcimento, até a publicação do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento
do Recurso Extraordinário 852.475, o qual fixou a tese: são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao
erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na
Lei de Improbidade Administrativa.
Insta frisar que o sobrestamento do presente processo não acarretará prejuízo aos responsáveis e ao interesse público, nem tampouco ao cumprimento da Resolução TC-300/2016.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Pelo exposto, tendo em vista a competência a mim

conferida pelo art. 29, V, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua consideração.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão TC-2798/2018-6

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Processo:08446/2017-9

Conselheiro

Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada

1. DELIBERAÇÃO

UG: SEMC - Secretaria Municipal de Cultura de Vitória

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
8258/2017, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator:

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

1.1. SOBRESTAR o julgamento do presente processo
até a publicação do Acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso
Extraordinário 852.475, o qual fixou a tese: são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa;
1.2. Dê-se ciência aos interessados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/10/2018 – 36ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
www.tce.es.gov.br

Responsável: BERT KARL BREUEL
Interessado: FRANCISCO AMALIO GRIJO
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE VITÓRIA/ES – CONVÊNIO
006/2012 – CITAÇÃO.
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO:
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Secretário Municipal de Cultura
de Vitória/ES, relativa ao Convênio nº 006/2011, celebrado entre a Secretaria Municipal de Cultura de Vitória e a Associação Desportiva, Cultural, Social e Educacional de Capoeira e Artes Afro-brasileiras Aliança,
que teve por objeto custear despesas para o projeto
Ponto de Cultura – Capoeira Ginga de Paz.
A Secex/Denúncias, através da Instrução Técnica Inicial nº 1455/2017, sugeriu a citação do Sr. Bert Karl
Buel, Presidente da Associação Desportiva, Cultural,
Social e Educacional de Capoeira e Artes Afro-brasileiras Aliança, para prestar os esclarecimentos necessários quanto aos fatos ali narrados, tendo sido declarado revel, conforme despacho 24004/2018.
Pois bem, embora tenha sido efetivada a citação nos
Terça-feira, 6 de novembro de 2018

8

ATOS DO PLENÁRIO

moldes propostos pela Unidade Técnica, observo que
a Convenente Associação Desportiva, Cultural, Social e Educacional de Capoeira e Artes Afro-brasileiras
Aliança, não foi citada recaindo a citação, tão somente, ao seu Presidente.

nulidade processual, entendo imprescindível a citação
da Associação Desportiva, Cultural, Social e Educacional de Capoeira e Artes Afro-brasileiras Aliança, VOTO
no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta
de DECISÃO que submeto à consideração.

A respeito do conceito de citação - tida como um dos
atos processuais da mais alta relevância dentro da relação jurídico processual - importante destacar que
iniciado o processo, tem o pretenso responsável o direito de ser chamado para se defender da pretensão
deduzida nos autos, em respeito ao direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5°, inc. LV,
da Constituição Federal.

RODRIGO COELHO DO CARMO

Assim, resta demonstrada a importância da citação
como ato processual fundamental, segundo Fredie Didier Júnior (2015, p. 607-608), fazendo referência ao
novo Código de Processo Civil, ensina que: a citação é
uma condição de eficácia do processo em relação ao
réu e requisito de validade dos atos processuais que
lhe seguirem. A sentença proferida em processo que
não houve a citação é ato defeituoso, cuja nulidade
pode ser decretada a qualquer tempo, mesmo após o
prazo da ação rescisória.

1.1. CITAR com base no artigo 56, III, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o art. 157, III, do RITCEES a
Associação Desportiva, Cultural, Social e Educacional
de Capoeira e Artes Afro-brasileiras Aliança, através
de seu representante legal, para que no prazo de 30
(trinta) dias, apresente as alegações de defesa e/ou
documentos que julgar necessários, quanto aos itens
apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 1455/2017,
da qual deverá ser encaminhada cópia, juntamente
com o respectivo Termo de Citação, para garantia do
direito do contraditório e da ampla defesa, sob pena
de revelia;

Partindo deste ensinamento, se conclui que o processo não existe juridicamente para o responsável até
que ele seja validamente citado. Logo, não pode sofrer as consequências de uma decisão proferida em
seu desfavor, pois não lhe foi dada a oportunidade para que pudesse exercer o contraditório e a ampla defesa.
Nessa linha de entendimento, embora os autos encontram-se com manifestação técnica conclusiva e parecer do Ministério Público de Contas, para evitar futura

Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as
razões expostas pelo relator, em:

1.2. DAR ciência a Associação Desportiva, Cultural,
Social e Educacional de Capoeira e Artes Afro-brasileiras Aliança, através de seu representante legal,
do direito de requerer sustentação oral, caso queira, quando do julgamento do processo, nos termos
do artigo 61, parágrafo único, da Lei Complementar
nº 621/2012. Informando-lhe que os atos processuais
serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribuwww.tce.es.gov.br

nal de Contas do Estado do Espírito Santo;
1.3. DAR ciência ao MPC.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/10/2018 – 36ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão TC-2799/2018-1
Processos:
02961/2008-7

02322/2018-8,

05997/2017-1,

Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: CMCC - Câmara Municipal de Conceição do Castelo
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Recorrente: HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
Interessado: ROSALIA APARECIDA DE CASTRO NETO,
DIOGGO BORTOLINI VIGANOR
Procurador: LEONARDO NEVES CORTELETTI (OAB:
20319-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – SOBRESTAMENTO.
Terça-feira, 6 de novembro de 2018
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A EXMA. SRA. RELATORA CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Humberto Antônio da Rocha (Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Castelo durante o
exercício de 2008), em face do Acórdão 730/2017 – 2ª
Câmara (TC 2961/08, fls. 677/681), que apreciou Denúncia convertida em Tomada de Contas Especial, relatando supostas irregularidades na aquisição de um
terreno para a construção da sede do Poder Legislativo de Conceição do Castelo, e julgou irregulares as
contas do ora Recorrente, em razão de “Pagamento de
imóvel com sobrepreço – base legal: art. 70 da Constituição Federal/88, 70 da Constituição Estadual/89 c/c
art.24, inc. X, da Lei 8.666/93”, condenando-o a ressarcir o erário municipal a quantia de 114.912,96 VRTE.
Nos termos da Decisão 2143/2016 – 2ª Câmara (Processo TC 2961/2008, fls. 648/650), foi decretada a
prescrição da pretensão punitiva em relação às irregularidades que não acarretaram dano ao erário.
O recorrente interpôs Embargos de Declaração em face do Acórdão TC 730/2017, que foi conhecido e negado provimento, conforme Acórdão TC 1557/2017 – Segunda Câmara, proferido no processo TC 5997/2017,
fls. 35/41.
Após determinar a autuação e o apensamento do Recurso de Reconsideração aos autos principais, o Relator proferiu a Decisão Monocrática 01095/2018-1 (fls.
102/103), conhecendo do Recurso de Reconsideração
interposto.
Por meio da Instrução Técnica de Recurso n.º

00242/2018-3 (fls. 106/118), o Núcleo de Recursos
e Consulta se manifesta pelo não provimento do presente Recurso, mantendo-se a irregularidade atribuída ao Recorrente – Pagamento de imóvel com sobrepreço, ensejando a condenação em ressarcimento ao
erário da quantia de 114.912,96 VRTE, proferido no
Processo TC 2961/2008, fls. 677/681.

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

No mesmo sentido, o representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luciano Vieira, nos termos do Parecer de fls. 122.

1.1. SOBRESTAR os presentes autos na Secretaria Geral das Sessões, restando prejudicada sua análise de
mérito até a publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 852475,
com repercussão geral reconhecida, no qual a Corte
Suprema entendeu pela imprescritibilidade de ações
de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de
ato doloso de improbidade administrativa.

É o relatório.
O presente processo tem instrução técnica que aponta a existência de dano ao erário, ensejando, portanto, o ressarcimento aos cofres públicos e ainda o reconhecimento pelo Ministério Público de Contas da
ocorrência do fenômeno prescricional, razão pela qual
ficaria afastado o cabimento de multa em razão da irregularidade mantida.
Considerando a recente decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 852475, com repercussão geral reconhecida, que entendeu pela imprescritibilidade de
ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa, e
considerando, por derradeiro, a Decisão Plenária n.º
09/2018 desta Corte, que deliberou pelo sobrestamento dos processos abarcados pela matéria em comento, até a publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a motivação aqui expendida, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de deliberação que submeto à sua
consideração.
www.tce.es.gov.br

Conselheira Substituta
1. DELIBERAÇÃO:
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pela Relatora, em:

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 16/10/2018 – 36ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo;
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas (relatora).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 02881/2018-3
Processos:

06224/2018-1,

Terça-feira, 6 de novembro de 2018
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pensa de licitação) da Instrução Técnica Conclusiva
01619/2017-9 do Processo TC 5135/2012.

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.

UG: PMSGP - Prefeitura Municipal de São Gabriel da
Palha

II FUNDAMENTAÇÃO

§ 2º Não será conhecido o recurso quando ausentes
os pressupostos de legitimidade e tempestividade.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento do presente recurso, notadamente os genéricos constantes dos artigos 153 e 162 e os
específicos impostos pelos artigos 164 a 166, da Lei
Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012
(Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:

05135/2012-6
Classificação: Pedido de Reexame

Interessado: RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA, ANDERSON SODRE DA SILVA, CLEBER ROGERIO OAKES,
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO A MODERNIZACAO
ADMINISTRATIVA
Recorrente: ALEXANDRE BARBOZA COUTINHO, HELTON BRUNO PESSI, RODRIGO CASSARO BARCELLOS,
HERCULES DO NASCIMENTO CAPELLI
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
556/2018 – SEGUNDA CÂMARA (PROCESSO TC
5135/2012) – EFEITO SUSPENSIVO – ABERTURA DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ENCAMINHAMENTO AO
NÚCLEO DE CONTROLE EXTERNO DE RECURSOS E
CONSULTAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reexame interposto pelos senhores Rodrigo Cassaro Barcellos, Helton Bruno Pessi, Hércules do Nascimento Capelli e Alexandre Barboza Coutinho, em face do Acórdão TC 556/2018 –
Segunda Câmara (fls. 801/834), proferido no bojo do
processo TC 5135/2012 – Segunda Câmara, por meio
do qual foram condenados ao pagamento de multa
de R$ 3.000,00 (três mil reais), pela rejeição das razões de justificativas relativas aos atos de gestão, descritos nos itens 4.1.3 (Contratação irregular por dis-

II.1 ADMISSIBILIDADE

Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:
I - converter processo em tomada de contas especial
ou determinar a sua instauração;
II - determinar a realização de citação, diligência, inspeção ou auditoria.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente.
[...]
Art. 162. O recurso, preliminarmente, não será conhecido pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do
Plenário, conforme a competência, quando a petição:
I - não contiver os fundamentos de fato e de direito;
II - encontrar-se insuficientemente instruída ou manifestamente inepta.
§ 1º Considerar-se-á inepta a petição quando:
I - faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis
entre si;
II - o pedido for juridicamente impossível;
www.tce.es.gov.br

[...]
Art. 164. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, cabe recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para apreciação do Plenário, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de
trinta dias, contados na forma prevista nesta Lei Complementar.
Parágrafo único. Se o recurso versar sobre item específico do acórdão, os demais itens não sofrem o efeito
suspensivo, caso em que deverá ser dado prosseguimento a execução das decisões.
Art. 165. O recurso de reconsideração, interposto por
petição dirigida ao Tribunal de Contas, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - os fundamentos de fato e de direito;
III - o pedido de nova decisão.
Art. 166. Cabe pedido de reexame, sem efeito suspensivo, da decisão de mérito proferida em processos de
fiscalização e de consulta.
[...]
§ 2º Nos processos de consulta, o pedido de reexame
é cabível exclusivamente ao Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas.
§ 3º Ao pedido de reexame aplicam-se, no que couber,
as disposições dos artigos 164 e 165 desta Lei ComTerça-feira, 6 de novembro de 2018
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plementar
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também cuida dos pressupostos recursais genéricos – artigos 395 a 398 – e específicos – art. 408, caput e parágrafos 4º e 5º e, ainda, o art. 405, caput e parágrafos
1º e 2º c/c 410, §3º -, senão vejamos:
Art. 395. O recurso deverá revestir-se das seguintes
formalidades:
I - ser interposto por escrito;
II - ser apresentado dentro do respectivo prazo;
III - conter a qualificação indispensável à identificação
do recorrente;

Art. 397. O recurso, liminarmente, não será conhecido
pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a competência, quando:

III – for interposto ou assinado por parte ilegítima;

§ 2º O recurso de reconsideração poderá ser interposto pelo responsável, pelo interessado, pelo sucessor
ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, no prazo
de trinta dias, contados na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal.

IV – for intempestivo;

[...]

V – não contiver os fundamentos de fato e de direito.

Art. 408. Caberá pedido de reexame, sem efeito suspensivo, da decisão de mérito proferida em processos
de fiscalização e de consulta.

I – não se achar devidamente formalizado;
II – for manifestamente impróprio ou inepto;

Parágrafo único. Considera-se inepto o recurso quando:
I – faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis entre si;
II – o pedido for juridicamente impossível;

IV - ser firmado por quem tenha legitimidade e seja
parte interessada;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente
a conclusão.

V - conter o pedido, a causa de pedir e fundamento
jurídico;

Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que:

VI - conter os documentos que o instruirão, quando
for o caso.
Parágrafo único. Os recursos serão encaminhados à
Presidência do Tribunal, que realizará sua autuação e
distribuição ao Relator para manifestação quanto ao
seu conhecimento.
Art. 396. Poderão interpor recurso:
I – os responsáveis pelos atos impugnados;
II – os interessados, desde que alcançados pela decisão ou que demonstrem razão legítima para intervir
no processo, observado o disposto no art. 159 da Lei
Orgânica do Tribunal.
III – o Ministério Público junto ao Tribunal.

nos pareceres prévios dos chefes do Poder Executivo.

I – converter processo em tomada de contas especial
ou determinar a sua instauração;
II – determinar a realização de citação, notificação, diligência, inspeção ou auditoria;
III – rejeitar as alegações de defesa na fase prévia.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente.
[...]
Art. 405. Da decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, caberá recurso de reconsideração ao Plenário, podendo ser formulado uma só
vez e por escrito.
§ 1º Além das hipóteses previstas no caput, caberá
recurso de reconsideração das deliberações tomadas
www.tce.es.gov.br

[...]
§ 4º Nos processos de consulta, o pedido de reexame
será interposto exclusivamente pelo Ministério Público junto ao Tribunal. § 5º O prazo para interposição do
pedido de reexame é de trinta dias, contados na forma
prevista na Lei Orgânica do Tribunal.
Como se vê, a legislação impõe um vasto rol de exigências para o processamento do pedido de reexame
por este Tribunal de Contas.
No caso dos autos, constata-se que o pleito atende às
hipóteses de cabimento – uma vez que interposto em
face de decisão de mérito proferida em processo de
fiscalização –, tempestividade – já que observado o
prazo de 30 (trinta) dias – e legitimidade – pois formulado pelas partes interessadas.
Além disso, a petição inicial contém o nome e a qualificação dos recorrentes, os fundamentos de fato e
de direito e traz conclusão compatível com a narrativa dos fatos, além de estar suficientemente instruída,
cumprindo, por isso, os pressupostos recursais.
Assim, estando satisfeitas as exigências legais e reguTerça-feira, 6 de novembro de 2018
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lamentares para que seja admitido, conheço o presente pedido de reexame, no exercício da competência
monocrática assegurada pelo art. 161, da LC 621/2012
e art. 177, §2º, do RITCEES – aplicáveis ao pedido de
reexame por disposição expressa do art. 166, §3º da
LC 621/2012 e do art. 410, §3º do RITCEES –, e determino a abertura da instrução processual com o regular prosseguimento do feito.
II.2 DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO
Conhecido o expediente recursal, insta apreciar o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao pedido de reexame.
Segundo aduz os recorrentes, a suspensão dos efeitos
da decisão guerreada seria necessária para que não
resultasse em grave lesão, de difícil reparação aos recorrentes.
Via de regra, o pedido de reexame é espécie recursal
desprovida de efeito suspensivo. Entretanto, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas (TCEES) admite, como
medida de exceção, a possibilidade de concessão do
efeito suspensivo a este expediente recursal, desde
que requerida pelo recorrente e com a finalidade de
evitar grave lesão ou lesão de difícil reparação. Vejamos:
Art. 166. [...]
§ 1º Nas hipóteses em que a decisão possa resultar
grave lesão ou lesão de difícil reparação, o Tribunal
poderá, excepcionalmente, por maioria absoluta de
seus membros, a pedido do interessado, do sucessor
ou do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,
atribuir efeito suspensivo ao pedido de reexame.
Igualmente o RITCEES assim preleciona:

Art. 408. [...]

Conselheiro relator

§ 1º Nas hipóteses em que a decisão possa resultar
grave lesão ou lesão de difícil reparação, o Tribunal
poderá, excepcionalmente, por maioria absoluta de
seus membros, a pedido do interessado, do sucessor
ou do Ministério Público junto ao Tribunal, atribuir
efeito suspensivo ao pedido de reexame.

1. DELIBERAÇÃO

§ 2º É cabível a concessão de efeito suspensivo em pedido de reexame em face de parecer em consulta
§ 3º Nos casos em que for concedido efeito suspensivo a item específico da decisão, deverá ser dado prosseguimento à execução dos demais itens em processo apartado.
Sendo assim, entendo que no presente caso estão demonstrados os requisitos para deferir o efeito suspensivo, razão pela qual submeto o feito ao crivo do Plenário.
Por fim, tendo em vista que o recurso não ataca integralmente a decisão recorrida, é imperioso dar seguimento à execução dos itens 1.3 e 1.4 e do Acórdão TC
556/2018-Segunda Câmara com relação aos responsáveis senhor Anderson Sodré da Silva e senhora Raquel
Ferreira Mageste Lessa, na forma do art. 408, §3º do
RITCEES, acima transcrito.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Ante o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno), apresento ao Plenário com a
seguinte deliberação no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. CONCEDER efeito suspensivo ao presente pedido de reexame;
1.2. REMETER o presente processo à Secretaria Geral
das Sessões para cumprimento do art. 405, §4° do RITCEES; e
1.3. REMETER o presente processo ao Núcleo de Controle Externo de Recursos de Consultas para a regular instrução.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/10/2018 – 38ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator), Sebastiâo Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Sergio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira em substituição: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
www.tce.es.gov.br
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Atos da 1ª Câmara
Outras Decisões - 1ª Câmara

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo
único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Decisão: 0877/2018-7
Processo: 05935/2018-7
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

UG: PMGL - Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg

Ministério Público Especial de Contas

Interessado: FABRICIO DE ALMEIDA, DAVIELI OVANE
DALFIOR, EDUARDA SAQUETTO BERNABE, FRANCLIN
PIONA MAROTTO

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

Responsável: GERALDO LOSS
AUDITORIA – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG – CONFERIR
PRIORIDADE – ATRIBUIR SIGILO A ANEXOS – DETERMINAR A ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO – CIENTIFICAR – RECOMENDAR – ENCAMINHAR À SEGEX

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

objeto a análise da estrutura legislativa, física e organizacional da Administração Tributária local, com
o fim de identificar deficiências e vulnerabilidades.
De acordo com os auditores, os trabalhos possuem
a natureza de uma fiscalização integrada, com elementos de auditoria operacional, tendo por finalidade a expedição de determinações e recomendações
aos responsáveis diretos pela administração municipal, em detrimento da aplicação imediata de penalidades, conforme os procedimentos descritos na Resolução TC n. 298/2016, que dispõe sobre a auditoria operacional. Objetiva determinar a elaboração de
um plano de ação contendo as atividades, os prazos
e os responsáveis pela execução de medidas de aprimoramento, segundo prevê o art. 9º da Resolução referenciada.
A presente auditoria constitui um desdobramento da
fiscalização temática de Receitas Tributárias dos Municípios, inaugurada com o Relatório de Levantamento n. 3/2015, constante do processo TC n. 4548/2015,
de relatoria do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, em tramitação.

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

Segundo a equipe técnica, os benefícios esperados da
fiscalização consistem na maior eficiência da administração tributária, reduzindo-se a dependência financeira de transferências intergovernamentais, e na melhoria dos resultados fiscais, evitando-se o endividamento e ampliando-se a capacidade de gastos com
serviços públicos.

Trata-se de AUDITORIA realizada na Prefeitura Municipal de GOVERNADOR LINDENBERG, em cumprimento ao Termo de Designação n. 64/2018, tendo como

A área técnica elaborou o Relatório de Auditoria n.
35/2018, identificando 23 pontos de controle, relacionados a legislação, recursos humanos, estrutura fí-

www.tce.es.gov.br
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sica, sistemas de informação, procedimentos fiscalizatórios e de cobrança tributária, cujas medidas para
aprimoramento deverão constar de um Plano de Ação
a ser elaborado pelo Executivo.
De acordo com os auditores, o jurisdicionado foi comunicado das conclusões do Relatório Técnico, sendo-lhe facultada a apresentação de considerações, no
prazo assinalado pela equipe.
Tendo em vista que não houve resposta, a área técnica propôs a notificação do prefeito municipal, determinando-lhe a elaboração do Plano de Ação, contendo as medidas corretivas para as deficiências detectadas, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de
multa.
Também sugeriu que o Presidente do Legislativo, a
Controladora Municipal, o Assessor Jurídico e a Secretária de Finanças sejam notificados para tomar ciência do Relatório Técnico.
Propôs, ainda, que os autos recebam tramitação preferencial, conforme exigido no art. 5º da Resolução
TC n. 298/2016, e que os Anexos 4, 5, 6, 10, 13, 16, 19
e 20 sejam considerados sigilosos, por conterem informações fiscais de contribuintes.
Ato contínuo, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia (NCE) emitiu a Instrução Técnica
Inicial n. 500/2018, acolhendo as propostas contidas
no Relatório, na forma do art. 4º, § 6º, da Resolução
TC n. 298/2016.
Segue a transcrição:
“2 – PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
2.1. Ante ao exposto, sugere-se ao Plenário/Câmara

desta Corte de Contas, com fundamento no art. 316,
c/c art. 329, § 6º e no art. 207, inciso V do RITCEES e art. 4º, inciso X da Resolução TC 298/2016, que
acolha a proposta de encaminhamento formulada no
Relatório de Auditoria 00033/2018-9, nos seguintes
termos:
2.1.1 NOTIFICAR o Prefeito de Governador Lindenberg, nos termos do artigo 8º da Resolução TC nº
298/2016 c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III, da
Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal c/c o artigo 63, inciso III, da Lei
Orgânica deste Tribunal, para que, no prazo de 90 (noventa) dias, caso o Plenário não fixe prazo diferente:
2.1.1.1 Cumpra as DETERMINAÇÕES abaixo relacionadas, com base no artigo 7º, da Resolução TC
nº 298/2016 e nos critérios legais referentes a cada
achado de auditoria exposto no item 2 do presente relatório, em especial o art. 37 da CF e o art. 11
da LRF, alertando-o de que o não atendimento injustificado o sujeita às sanções previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, inciso IV, da Resolução TC
261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal:
2.1.1.1.1 Consolidar as medidas propostas visando
solucionar os problemas identificados pela presente
auditoria em um Plano de Ação, no modelo exemplificativo previsto no Apêndice 1 do Relatório de Auditoria 00035/2018-8, para avaliação e futuro monitoramento por parte deste Tribunal nos termos dos artigos 10 da Resolução TC nº 298/2016 e 194 da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal.
www.tce.es.gov.br

a) O Plano de Ação deve ser encaminhado em ambos
os suportes, papel e digital, nos termos estabelecidos
nos Incisos I e II, art. 3º, da IN TCEES nº 35/2015 (CD-Rom; formato de planilha eletrônica ou documento
de texto), constando naqueles enviados em papel a
assinatura do responsável pelo Plano de Ação (Prefeito), bem como dos responsáveis detêm a atribuição
legal pelas medidas ali consignadas;
b) O detalhamento das ações deve ser suficiente para
que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento no tempo – em geral, efetuado pelos responsáveis
por cada setor especializado dentro da estrutura da
administração municipal –, uma vez que deve ser garantida a estrutura necessária à sua implementação.
c) O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado, especialmente com as assinaturas dos responsáveis legais, de acordo com as competências previstas
na lei municipal de estrutura administrativa vigente,
visando à continuidade administrativa e à efetividade
do saneamento das impropriedades apontadas pelo
relatório de auditoria.
2.2 NOTIFICAR as pessoas indicadas no quadro abaixo, ou quem lhes houver sucedido no exercício do cargo, para que tomem ciência dos indicativos e proposições suscitadas pela Equipe de Auditoria:
NOME
Davieli Ovane Dalﬁor
CPF 107.079.96708
Eduarda Saquetto
Bernabe
CPF 153.785.59723

CARGO
ENDEREÇO
Secretária Muni- Rua São José, s/n, Centro, Gocipal de Finanças vernador Lindenberg-ES, CEP.
29.720-000.
Controlador Mu- Rua Fazenda Bernabé, s/n,
nicipal
Córrego Moacir, Governador
Lindenberg-ES, CEP. 29.720971.
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Franclin Piona Marotto
CPF 124.348.88755
Fabrício de Almeida
CPF: 020.038.85765

Assessor Jurídico Rodovia Dario Salvador, s/n,
Córrego Moacir,Governador
Lindenberg-ES, CEP. 29720971.
Presidente da Câ- Rua São Sebastião, 16, Novo
mara Municipal Brasil, Governador Lindenberde Governador g-ES, CEP. 29.720-000.
Lindenberg

2.3 DAR PRIORIDADE à apreciação do presente processo, nos termos do artigo 5º da Resolução TCEES Nº
298 de 30/08/2016 - que dispõe sobre o exercício da
fiscalização de natureza operacional pelo TCEES.
2.4 CONFERIR CARÁTER SIGILOSO aos Anexos 4,
5, 6, 10, 13, 16, 19 e 20 do Relatório de Auditoria
00035/2018-8, tendo em vista a presença de informações fiscais de contribuintes do Município auditado, contidas na documentação de suporte as evidências relativas aos achados de auditoria, atendendo ao
disposto no artigo 1°, §4°, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
2.5 A remessa do Relatório de Auditoria 00035/20188, acompanhado de seu Apêndice 1, onde se encontra a exemplificação do Plano de Ação a ser elaborado pelo responsável.”
O Ministério Público de Contas, no Parecer n.
4773/2018, da lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, acompanhou integralmente a área
técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.

formações colhidas por ocasião do Levantamento n.
3/2015, relatando os riscos identificados e seu grau
de gravidade, a fim de delimitar o objeto fiscalizado.
A equipe de auditoria analisou a evolução da arrecadação dos tributos municipais e da cobrança da dívida ativa, incluindo a apuração per capita do ISS, IPTU,
ITBI e das taxas públicas, no período de 2008 a 2014.
Os técnicos constataram que, no exercício de 2014, a
receita tributária própria correspondeu a 2,9% da receita total, revelando um alto grau de dependência
de transferências federais e estaduais.
Segundo os auditores, a dependência financeira intergovernamental tenderá a ser atenuada a partir da
adoção de medidas corretivas consolidadas num plano de ação.
Como resultado do minucioso trabalho elaborado pela equipe, o tópico 2 do Relatório Técnico relacionou
os achados de auditoria, identificando suas causas e
consequências, propondo medidas corretivas para cada um deles e estimando os benefícios de seu aprimoramento.

Cargos na Administração Tributária desprovidos de
atribuições legais expressas;
Inexistência de carreira efetiva de Procurador Municipal;
Ausência de regulamentação da Administração Tributária;
Não priorização de recursos à Administração Tributária;
Inexistência de previsão orçamentária para a administração tributária e/ou registro irregular da execução
de suas despesas;
Cadastro imobiliário não fidedigno;
Irregularidades nos procedimentos fiscalizatórios de
maximização da arrecadação;
Irregularidades no arbitramento do ITBI;
Ausência de informações de Cartórios de Registro de
Imóveis sobre transmissões lavradas no Município;
Ausência de cobrança ilegal de taxa;
Previsão ilegal de cobrança de taxa de limpeza urbana (pública);

Foram identificados os seguintes achados de auditoria:

Previsão ilegal de cobrança de taxa de conservação e
calçamento de vias e logradouros públicos;

Legislação tributária não disponibilizada adequadamente para consulta;

Cobrança ilegal por atividades oferecidas pelo poder
público, que não envolvem contraprestação ou exercício do poder de polícia;

Alíquota efetiva do ISS inferior ao limite constitucional de 2%;

No Relatório Técnico, os auditores descreveram os
objetivos e a metodologia empregada na fiscalização.

Ausência de revisão da Planta Genérica de Valores;

Cobrança administrativa insuficiente para realizar a
efetiva arrecadação;

Irregularidades na atualização monetária;

Parcelamentos em desacordo com as normas gerais;

Em seguida, apresentaram um diagnóstico da administração tributária municipal, com base nas in-

Inexistência de carreira específica para exercício de
atividades de fiscalização;

Ausência de requisitos legais na inscrição em dívida
ativa;

www.tce.es.gov.br
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Procedimento insuficiente para realizar a efetiva arrecadação;
Inconsistência no registro contábil dos créditos tributários.
Em função das várias deficiências constatadas, a equipe de auditoria concluiu que o Município não tem
priorizado plenamente a administração tributária,
destacando que tal situação poderá ser revertida com
a execução de um plano de ação, contemplando as
propostas de encaminhamento consolidadas no item
4 do Relatório Técnico.
Segue a transcrição da Conclusão dos trabalhos técnicos e das Propostas de Encaminhamento:
“3 CONCLUSÃO
Após a instrução ora realizada, cabe trazer conclusivamente as respostas às questões formuladas no
item 1.4 deste Relatório, para os respectivos achados
de auditoria, conforme a seguir:
Realizada a fiscalização, a equipe técnica concluiu que
o Município de Governador Lindenberg não prioriza
plenamente a Administração Tributária como determina a Constituição Federal. Muitas deficiências e irregularidades foram identificadas – como demonstram os achados de auditoria relacionados no Item
2 deste Relatório de Auditoria, os quais envolvem aspectos de legislação, recursos humanos, infraestrutura física, sistemas de informação, procedimentos de
fiscalização de tributos e cobrança do crédito tributário, conforme, resumidamente, dispomos a seguir.
No aspecto legislativo, a Equipe apontou que a legislação tributária municipal não se encontra devidamente consolidada, tampouco disponibilizada aos in-

teressados no site do Poder Executivo Municipal.
Em sequência, apontou-se que a legislação municipal referente ao ISS, só está incompatível com a LC
116/2003 em virtude da existência de benefício fiscal (isenção), nos termos do art. 76 da LM 624/2012,
o que está incompatível com as mudanças inseridas
pela LC 157/2016.
Além disso, observou-se que a LM 624/2012 instituiu
a Planta Genérica de Valores, conquanto desde a sua
aprovação nunca houve uma revisão da mesma, fato
que evidencia a disparidade dos valores venais registrados no sistema tributário e o praticado no mercado para fins de ITBI.
No que concerne a atualização monetária das bases
de cálculo dos tributos municipais, observou a Equipe que a legislação municipal adota o IPCA-E como índice oficial de correção, mas os montantes aplicados
não são oficialmente divulgados por atos próprios,
assim como os valores aplicados não correspondem
as variações divulgadas pelo órgão oficial que administra a publicação do respectivo índice oficial.
Acerca dos benefícios fiscais concedidos, observou-se que as concessões realizadas atendem aos preceitos da legislação municipal, bem como são processadas mediante procedimento administrativo concluído
com ato motivado.
Na parte de pessoal, relatou-se que não há no município carreira específica de nível superior para fins de
fiscalização tributária, ao passo que a carreira existente de Agente de Arrecadação e Fiscalização, teria
parte das atribuições necessárias a configuração das
atividades permanentes da fiscalização tributária.
www.tce.es.gov.br

Além disso, observou-se no mesmo ponto que os cargos da Administração Tributária são desprovidos de
atribuições fixadas por Lei, em virtude de tal definição ter sido realizada por Decreto, quais sejam os de
assessoria jurífica, e os de Assessor de Planejamento
e Assistente Técnico.
No que se refere a estrutura da Administração Tributária, a Equipe considerou que a Administração Tributária não está plenamente regulamentada na norma, assim como o município não não priorização de
recursos, ao passo que o município não se utiliza do
sistema de Nota Fiscal Eletrônica, não há capacitação
dos servidores, tanto quanto suas atribuições típicas,
quanto em relação ao sistema informatizado utilizado
para gestão dos créditos e desvio de funções de servidores da tributação para outros setores do poder executivo municipal.
Ainda sobre a priorização, destaca-se que o município
não estabelece recursos específicos para modernização da Administração Tributária em sua Lei Orçamentária, tampouco registra tais despesas na subfunção
específica 129.
Concernente ao cadastro imobiliário, apontou-se que
os dados registrados não identificam plenamente o
contribuinte e o respectivo imóvel para fins de lançamento do IPTU.
Em relação a análise direcionada as fiscalizações, observou-se que não são realizadas fiscalizações de ISS,
e por isso, também não há no município um plano de
fiscalização anual formalizado, tampouco há regulamentação quanto os instrumentos legais para início
da fiscalização, bem como inexiste termo de início de
Terça-feira, 6 de novembro de 2018
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ação fiscal.
Em especial acerca do ISS, observou-se que o município não faz a arrecadação do ISS referente aos serviços de cartórios extrajudiciais, apesar da prestação
do respectivo serviço nos limítrofes do município, assim como não realiza o lançamento em face de contribuintes que se enquadrem na figura de sociedade
uniprofissional, principalmente ante a falta de fixação
legal do valor deste.
Na fiscalização do ITBI, apontou-se que as avaliações
não têm demonstrado a explicitação dos parâmetros
e fatores que embasaram a forma de cálculo utilizada
para valoração do valor venal do imóvel, base de cálculo do imposto. Ademais, as avaliações também são
realizadas por agente incompetente, haja vista a inexistência de carreira específica para fiscalização tributária no âmbito do município.
Acerca dos registros de imóveis também, importante
mencionar que embora a legislação municipal exija a
prestação de informações sobre toda e qualquer alteração cadastral por parte dos cartórios extrajudiciais,
constatou-se que tais informações não são prestadas,
tampouco exigidas pela municipalidade.
Sobre o aspecto da cobrança, destaca-se que o município não realiza o lançamento da taxa de coleta e
remoção de lixo domiciliar, a despeito do tributo já
estar previsto na legislação municipal. Além disso,
o mesmo dispositivo prevê a possibilidade de lançamento de taxa para prestação de serviços de varrição,
lavagem, capinação de vias e logradouros, etc, fato
gerador que é considerado inconstitucional quanto a
tributação em natureza de taxa.

No mesmo sentido o município possui disposição inconstitucional acerca da taxa de conservação de vias
e logradouros públicos, bem como a taxa de expediente, ambas dispostas no Código Tributário Municipal.

dação e contabilidade, constatando diferença de registro no que se refere ao arrecadado e o contabilizado.

Acerca da cobrança administrativa, destacou-se que o
município mantém meios de realizar os procedimentos de cobrança, mas não realiza de forma permanente e integral dos devedores. Além disso, não há controle gerencial sobre o resultado das cobranças que
foram realizadas.

Considerando que o objetivo da auditoria foi definido com vistas a identificar problemas na Administração Tributária Municipal e propor medidas destinadas
a torná-la mais eficiente, visando a contribuir para o
controle, a transparência e a justiça fiscal;

Na análise dos parcelamentos, destacou-se que a legislação municipal não regulamenta medidas de reparcelamento dos débitos, assim como não há atos
necessários a verificação da titularidade do débito e
autorização para firmar compromissos com o município, especialmente quando se refere a pessoas jurídicas.
Além disso, observou-se que as certidões de Dívida
Ativa extraídas do sistema não atendem aos requisitos da Lei de Execução Fiscal em virtude de não explicitarem a forma de calcular os juros de mora e demais
encargos previstos em Lei ou contrato, fundamento
legal ou contratual da dívida, e critério de atualização monetária.

4 CONSOLIDAÇÃO DAS PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO

Considerando que os problemas identificados e as recomendações sugeridas foram estruturados em um
modelo de plano de ação a ser elaborado pelo Chefe
do Poder Executivo, que deve consolidar nesse modelo todas as respostas às comunicações derivadas da
presente auditoria;
Considerando que o plano de ação instrumentaliza
um pacto entre o jurisdicionado e o TCE-ES, no qual
este órgão de controle externo abre prazo para que o
gestor solucione as irregularidades identificadas;

Ainda sobre a cobrança, destaca-se que o município
possui rotina para ajuizamento de execuções fiscais.
Conquanto, destaca-se que o município não mantém
rotina para verificação da legalidade, certeza e liquidez dos créditos inscritos em Dívida Ativa.

Considerando que o Chefe do Executivo, superintendente que é da arrecadação dos tributos municipais, deve fornecer os meios necessários e a estrutura adequada para a efetiva implementação das medidas consignadas no plano de ação, além de mantê-lo
sempre atualizado, sobretudo se houver alteração na
estrutura administrativa (substituição de chefias ou
alteração de atribuições dos órgãos responsáveis), no
sentido de firmar com os novos agentes responsáveis
as ações a serem implementadas;

Por fim, quanto a inscrição dos créditos observou-se
a ausência de integração entre os sistemas de arreca-

Considerando que, independentemente da adoção
das medidas consignadas no plano de ação, o efetivo
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saneamento dos problemas identificados deverá ser
atestado no monitoramento que será oportunamente
realizado por este Tribunal, com eventual sanção dos
responsáveis;
E, por fim, considerando que fora oportunizado ao
jurisdicionado manifestar-se acerca das proposições
oferecidas pela equipe de auditoria até a data de
05/09/2017, às 18h, (Ofício de Submissão de Achados
n° 01.64/2018), com vistas à obtenção de sua opinião
em relação aos achados da auditoria, e o Gestor não
o fez até a presente data;
Sugere-se ao Egrégio Plenário desta Corte de Contas,
independentemente de outras providências julgadas
convenientes, a adoção das seguintes propostas:
4.1 NOTIFICAR o Prefeito de Governador Lindenberg/ES, nos termos do artigo 8º da Resolução
TC nº 298/2016 c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III, da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal c/c o artigo 63, inciso
III, da Lei Orgânica deste Tribunal, para que, no prazo de 90 (noventa) dias, caso o Plenário não fixe prazo diferente:
4.1.1 Cumpra as DETERMINAÇÕES abaixo relacionadas, com base no artigo 7º, da Resolução TC nº
298/2016 e nos critérios legais referentes a cada
achado de auditoria exposto no item 2 do presente relatório, em especial o art. 37 da CF e o art. 11
da LRF, alertando-o de que o não atendimento injustificado o sujeita às sanções previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, inciso IV, da Resolução TC
261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tri-

bunal:

ções suscitadas pela Equipe de Auditoria:

4.1.1.1 Consolidar as medidas propostas visando solucionar os problemas identificados pela presente auditoria em um Plano de Ação, no modelo exemplificativo previsto no Apêndice 1 deste Relatório, para avaliação e futuro monitoramento por parte deste Tribunal nos termos dos artigos 10 da Resolução TC nº
298/2016 e 194 da Resolução TC 261/2013, que cuida
do Regimento Interno deste Tribunal.

NOME
Davieli Ovane Dalﬁor
CPF 107.079.96708
Eduarda Saquetto
Bernabe
CPF 153.785.59723
Franclin Piona Marotto
CPF 124.348.88755
Fabrício de Almeida
CPF: 020.038.85765

a) O Plano de Ação deve ser encaminhado nos termos
estabelecidos nos Incisos I e II, art. 3º, da IN TCEES nº
35/2015 (CD-ROM; formato de planilha eletrônica ou
documento de texto), constando naqueles enviados
em papel a assinatura do responsável pelo Plano de
Ação (Prefeito), bem como dos responsáveis detêm a
atribuição legal pelas medidas ali consignadas;
b) O detalhamento das ações deve ser suficiente para
que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento no tempo – em geral, efetuado pelos responsáveis
por cada setor especializado dentro da estrutura da
administração municipal – uma vez que deve ser garantida a estrutura necessária a sua implementação.
c) O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado, especialmente com as assinaturas dos responsáveis legais, de acordo com as competências previstas
na lei municipal de estrutura administrativa vigente,
visando à continuidade administrativa e à efetividade
do saneamento das impropriedades apontadas pelo
relatório de auditoria.
4.2 NOTIFICAR as pessoas indicadas no quadro abaixo, ou quem lhes houver sucedido no exercício do cargo, para que tomem ciência dos indicativos e proposiwww.tce.es.gov.br

CARGO
ENDEREÇO
Secretária Munici- Rua São José, s/n, Centro,
pal de Finanças
Governador Lindenberg-ES,
CEP. 29.720-000.
Controlador Muni- Rua Fazenda Bernabé, s/
cipal
n, Córrego Moacir, Governador Lindenberg-ES, CEP.
29.720-971.
Assessor Jurídico Rodovia Dario Salvador, s/n,
Córrego Moacir,Governador
Lindenberg-ES, CEP. 29720971.
Presidente da Câ- Rua São Sebastião, 16, Nomara Municipal de vo Brasil, Governador LinGovernador Lin- denberg-ES, CEP. 29.720denberg
000.

4.3 DAR PRIORIDADE à apreciação do presente processo, nos termos do artigo 5º da Resolução TCEES Nº
298 de 30/08/2016 - que dispõe sobre o exercício da
fiscalização de natureza operacional pelo TCEES.
4.4 CONFERIR CARÁTER SIGILOSO aos Anexos 4, 5, 6,
10, 13, 16, 19 e 20, tendo em vista a presença de informações fiscais de contribuintes do Município auditado, contidas na documentação de suporte as evidências relativas aos achados de auditoria, atendendo ao disposto no artigo 1°, §4°, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
4.5 A remessa deste Relatório de Auditoria, acompanhado do Apêndice 1, onde se encontra a exemplificação do Plano de Ação a ser elaborado pelo responsável.”
Desse modo, considerando que o objetivo da auditoria foi atingido, com a análise de variados aspectos
da administração tributária municipal, e que foram
Terça-feira, 6 de novembro de 2018
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identificadas deficiências, cujo enfretamento depende da execução de um plano de ação, adoto, in totum,
as propostas contidas no Relatório de Auditoria n.
35/2018 e na Instrução Técnica Inicial n. 500/2018,
peças que passam a integrar a Fundamentação do
presente Voto, independente de transcrição.
Com base na decisão plenária proferida nos autos do
processo TC n. 1253/2017 (Auditoria na Prefeitura de
Vitória), acrescento uma RECOMENDAÇÃO para que
eventuais dificuldades legais, técnicas ou operacionais na implementação do Plano de Ação sejam justificadas pelo gestor e comunicadas ao Tribunal.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 03 de outubro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. DELIBERAÇÃO
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pela relatora,
em:
1.1. Preliminarmente:
1.1.1. DAR PRIORIDADE à apreciação do presente
processo, nos termos do art. 5º da Resolução TC n.
298/2016;
1.1.2. CONFERIR CARÁTER SIGILOSO aos Anexos 4, 5,
6, 10, 13, 16, 19 e 20 do Relatório de Auditoria, tendo
em vista a presença de informações fiscais de contri-

buintes dos Municípios auditados, atendendo ao disposto no art. 1º, §4º, do Regimento Interno.

ção TC n. 298/2016;

1.2. Com fundamento nos artigos 4º, incisos X a
XIII, 7º, inciso II, e 13, inciso I, da Resolução TC n.
298/2016, DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal
de Governador Lindenberg, senhor GERALDO LOSS,
que elabore o Plano de Ação, consolidando as medidas propostas no item 2 do Relatório n. 35/2018, para
cada achado de auditoria identificado, submetendo-o
à avaliação do Tribunal, sob pena de multa, no prazo
de 90 (noventa) dias, observando, ainda, que:

técnicas ou operacionais na implementação do Plano

a) O Plano de Ação deve atender ao formato e às regras de envio de documentos a Corte;
b) O detalhamento das ações deve ser suficiente para
que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento no tempo – em geral, efetuado pelos responsáveis
por cada setor especializado dentro da estrutura da
administração municipal – uma vez que deve ser garantida a estrutura necessária a sua implementação;

1.4. RECOMENDAR que eventuais dificuldades legais,
de Ação sejam justificadas pelo gestor e comunicadas
ao Tribunal;
1.5. Remeter, ao responsável e aos interessados, cópias do Relatório de Auditoria n. 35/2018, incluindo
o Apêndice 1 (sugestão de plano de ação), da Instrução Técnica Inicial n. 500/2018, e da presente decisão, conforme sugerido pela equipe de auditoria;
1.6. Encaminhar os autos à SEGEX, para avaliação do
plano de ação.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/10/2018 – 36ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:

c) O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado, especialmente com as assinaturas dos responsáveis legais, de acordo com as competências previstas na lei municipal de estrutura administrativa vigente, visando à continuidade administrativa e à efetividade do saneamento das impropriedades apontadas
pelo relatório de auditoria.

4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Cha-

1.3. CIENTIFICAR as senhoras DAVIELI OVANE DALFIOR, Secretária Municipal de Finanças, e EDUARDA
SAQUETTO BERNABÉ, Controladora Municipal, bem
como os senhores FRANCLIN PIONA MAROTTO, Assessor Jurídico, e FABRÍCIO DE ALMEIDA, Presidente
da Câmara Municipal, na forma do art. 8º da Resolu-

Heron Carlos Gomes de Oliveira.
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moun (no exercício da Presidência);
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud
Freitas (relatora) e Marco Antônio da Silva (convocado).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
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