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ATOS DA PRESIDÊNCIA

PRESIDÊNCIA
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;

Atos da Presidência
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Contrato nº 017/2018
Processo TC-6676/2017-1
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: BERTOLI CONSTRUÇÕES LTDA- EPP.
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo a alteração contratual que ﬁxara replanilhamento e reajuste
(anexo) dos itens do Contrato Nº 017/2018, relativo à
contratação de empresa especializada para execução de
obra de reforma do telhado do edifício sede do Tribunal
de Contas do Estado do Espirito Santo, conforme detalhado na Planilha do ANEXO; constitui objeto, também, a
alteração do prazo de execução do serviço.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 1.194.531,76 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, quinhentos e trinta e

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.

um reais e setenta e seis centavos).
VIGÊNCIA: O prazo de execução dos serviços será de 210
(duzentos e dez) dias consecutivos.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 1010
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 e 4.4.90.51

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

Vitória/ES, 07 de dezembro de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente
www.tce.es.gov.br
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ATOS DO PLENÁRIO

PLENÁRIO

Atos do Plenário
Atas das Sessões - Plenário
SESSÃO: 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO –
31/7/2018

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
Rodrigo Coelho do Carmo
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva
Ministério Público Especial de Contas
Luciano Vieira - Procurador-Geral

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil
e dezoito, 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 excelentíssimos senhores conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN e os excelentíssimos 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 cargo em vacância. Presentes, ainda, representando o Ministério Público junto a este Tribunal, o excelentíssimo senhor procurador-geral de contas, 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 23ª Sessão Ordinária do
Plenário de dois mil e dezoito, antecipadamente encaminhada pelo secretário-geral das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores; sendo aprovada à unanimidade. –
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA E SORTEIO DE PRO-

www.tce.es.gov.br

CESSOS – Inicialmente, o senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, tendo em vista o escoamento do prazo previsto no artigo 441 do Regimento
Interno desta Casa, para a apresentação de emendas ao
Projeto de Resolução constante do processo TC5736/2018, incluído em pauta por sua excelência nos
termos do artigo 101, § 1º, do mencionado diploma normativo, estabelecendo normas e procedimentos sobre
organização, gestão, responsabilidade, baixa de bens e
demais atividades de administração patrimonial, além
de outras providências, distribuído aos membros desta
Corte no dia 28 de junho do corrente, já consolidado
com a emenda modiﬁcativa apresentada pelo senhor
conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN,
objeto do despacho nº 33894/2018 dos autos, que buscou adequar o futuro normativo às recentes alterações
promovidas pela Lei 13.655/2018 (caput dos artigos 22 e
53) e às competências especíﬁcas das unidades administrativas deste Tribunal (artigo 45, inciso ii, e artigo 52);
submeteu ao Plenário, para discussão e votação, o referido projeto, informando, na ocasião, com base no artigo
442 da Norma Interna, que a emenda modiﬁcativa apresentada fora integralmente acolhida pela presidência da
Corte. Encerrada a discussão e a votação, o projeto foi
aprovado à unanimidade pelo Plenário. Em seguida, o
senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, considerando o comando do “item 1” do
Acórdão TC-471/2017, do Plenário deste Tribunal, prolatado no processo TC-3367/2016, que apreciou ﬁscalização, na modalidade levantamento, com o objeto de avaliar o sistema de controle interno dos municípios do Estado do Espírito Santo, acolhendo recomendação constante do item 3.1 do relatório técnico de levantamento
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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nº 06/2016, no sentido de retirar a obrigatoriedade do
envio, a este Tribunal, das alterações dos normativos pelos jurisdicionados, pelo meio cabível; considerando a
proposta de minuta de resolução formulada pelo Núcleo
de Controle Externo de Normatização da Fiscalização NNF desta Casa, subscrita pela Secretaria Geral de Controle Externo, sugerindo a alteração do § 1º do artigo 3º
da Resolução TC-227/2011, que previa tal obrigatoriedade, nos termos do documento eletrônico respectivo
constante do processo TC-6005/2018; e considerando o
escoamento do prazo regimental previsto no artigo 441
do Regimento Interno, para a apresentação de emendas
ao projeto de resolução constante do processo TC6005/2018, incluído em pauta, nos termos do artigo 101,
§ 1º, do Diploma Normativo Interno desta Corte, dispondo justamente sobre a alteração do § 1º do artigo 3º da
Resolução TC-227/2011, conforme distribuído aos membros do Plenário no dia 10 de julho do corrente, sem
apresentação de emendas; submeteu ao Plenário, para
discussão e votação, a referida proposta, que foi acolhida, à unanimidade, pelo colegiado. Após as comunicações da presidência, o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES passou a integrar o Plenário. – DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS COM PEDIDO DE VISTA – O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES solicitou a reabertura do prazo de vista referente aos processos TC-3558/2017 e TC-5873/2017, ambos constantes da pauta do senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO, o que foi anuído pelo Plenário. –
COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO PLENÁRIO – O senhor
corregedor deste Tribunal, conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN, em atendimento ao inciso
XIX do artigo 2º da Resolução TC-302/2017, comunicou

ao Plenário que a vaga do cargo de conselheiro desta
Corte aberta em decorrência da aposentadoria do conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL pertence à
livre indicação da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, conforme transcrito a seguir, nos exatos
termos: “Considerando a aposentadoria do conselheiro
José Antônio Almeida Pimentel, por meio da Portaria
1210, de 17 de julho de 2018, publicada no Diário Oﬁcial
do Espírito Santo, em 18 de julho de 2018; considerando
que o conselheiro aposentado foi indicado para o cargo
pela Assembleia Legislativa do Estado e que a representatividade e estrutura dos Tribunais de Contas Estaduais
deve ser mantida, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, dentre eles a ADI 374/DF, e, também, seu
enunciado de súmula nº 653; considerando que é competência do Corregedor, conforme art. 2º, XIX, da Resolução 302, de 18 de abril de 2017, indicar ao Plenário a
quem pertence a vaga de conselheiro, quando de sua
abertura; considerando, ainda, que este Tribunal informou à Assembleia Legislativa do Estado, por meio do ofício 2336/2018-4, a abertura da vaga de conselheiro proveniente da aposentadoria do conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel; Ratiﬁco a informação contida no ofício mencionado e comunico aos conselheiros, conselheiros-substitutos e ao procurador-geral de contas presentes nesta sessão que a vaga aberta pela aposentadoria
do conselheiro José Antônio Almeida Pimentel pertence à
livre indicação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.” Em seguida, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO comunicou ao Plenário que havia em sua pauta vários processos com pedido de sustentação oral, e, sendo um deles o processo TC-2122/2015,
que trata de tomada de contas especial convertida,
www.tce.es.gov.br

oriunda do Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha, com
base na celeridade processual, informou ao advogado
inscrito, senhor Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, que
seu voto seria pelo arquivamento dos autos, acompanhando os pareceres da área técnica e do Ministério Público, tendo o causídico, na oportunidade, declinado do
referido pedido. Na sequência, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, acerca da
Questão de Ordem suscitada pelo senhor conselheiro
substituto MARCO ANTONIO DA SILVA na 22ª Sessão Ordinária de 2018 da Primeira Câmara deste Tribunal, sobre a possibilidade de cômputo dos votos disponibilizados por sua excelência nos termos da resolução TC309/2017 mas não proferidos em sessão, por motivos
alheios à sua vontade, encaminhada à presidência desta
Corte pelo senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN, no exercício da presidência daquele
colegiado, informou que, com base no artigo 76, parágrafo único, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte,
decidiu por submeter ao Plenário tal deliberação, dada
sua relevância e repercussão, na medida em que a decisão ﬁxará orientação para todos os colegiados desta Casa, para qualquer caso de substituição de relatoria. Na
ocasião, exatamente pelo alcance da decisão e pela analogia ao tema, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, aproveitou para também
submeter ao colegiado questão suscitada na mesma sessão da Primeira Câmara deste Tribunal, a respeito da
possibilidade de que decisões monocráticas adotadas
durante o período de substituição de relatoria possam
ser referendadas pelo colegiado respectivo após encerrada a substituição. Na sequência, pediu a palavra o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAQuinta-feira, 13 de dezembro de 2018

4

ATOS DO PLENÁRIO

MOUN, que reiterou o seu entendimento, no sentido de
que o Regimente Interno desta Corte só permite a interpretação literal para o caso, não devendo haver cômputo
dos votos não proferidos, assim entendidos aqueles que
foram ditos em voz alta, pronunciados, enunciados oralmente. Sua excelência, a propósito da segunda questão
trazida à baila pelo senhor presidente, manifestou seu
entendimento no sentido de que, não havendo expedição de medida cautelar, não há motivo para manutenção
de competência nos casos de decisões monocráticas expedidas à época da substituição. Interveio o senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, que ressaltou que suscitou a Questão de Ordem apenas para
uniformizar o procedimento, tendo como intenção a preservação da competência do conselheiro em substituição. Na oportunidade, sua excelência registrou que o
trabalho exaustivo de elaborar e incluir os votos no sistema, conforme determina a Resolução TC-309/2017, fora
devidamente realizado, ressaltando que algumas sessões não foram realizadas por motivos de caso fortuito e
força maior, o que o impediu de proferir os votos. Colocadas em discussão e votação as matérias, o colegiado, à
unanimidade, acompanhou as propostas do senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN,
abstendo-se de votar a senhora conselheira substituta
MÁRCIA JACCOUD FREITAS, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Há também aqui uma solicitação de questão de ordem suscitada
pelo conselheiro Marco Antonio. O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Senhor
presidente, sobre a questão de ordem, como já me manifestei na oportunidade que foi suscitada na 1ª Câmara

desta Corte, quero reiterar o meu entendimento no sentido de que não vislumbro outra interpretação ao Regimente Interno que não a literal para esses casos. Regimento exaustivamente refere-se ao termo “proferir”, que
signiﬁca: dizer em voz alta, pronunciar, falar, enunciar
oralmente, verbalmente. Esse, no meu entender, é ideia
do Regimento de reservar o posicionamento do membro
para o ato de expor sua convicção na sessão. Não fosse
assim, não haveria nem necessidade de reunião de colegiado. Por isso a menção a voto proferido. Em vários dispositivos regimentais, como o artigo, não sei se é necessário abrir aqui, mas temos no art. 74, parágrafo único;
83; 86, §§ 2º, 3º, 4º e 6º; art. 87, caput, § 1º; 88, parágrafo único, e outros. Vejamos a clareza do art. 86, § 2º,
apenas como exemplo: “Art. 86, § 2º: Serão computados
os votos já proferidos pelos conselheiros ou pelo auditor
em substituição, ainda que não compareçam ou hajam
deixado o exercício do cargo, cabendo ao presidente esclarecer a matéria e apresentar o resumo da votação até
então procedida”. Em que pese ser razoável o argumento
do conselheiro substituto Marco Antonio da disponibilização dos votos dentro do prazo de sua substituição, nos
termos da Resolução 309/2017, ressaltando ainda que
as sessões não ocorreram por motivos alheios à sua vontade, vejo que não é suﬁciente para afastar o indispensável pronunciamento do relator no Colegiado. Mesmo que
disponibilizado o voto regularmente o que, aliás, não é
mais uma faculdade, e sim uma obrigação, o relator pode mudar a sua convicção, por exemplo, após ouvir uma
sustentação oral ou debater com os demais membros do
Colegiado ou até mesmo a partir de algum argumento
do Ministério Público. A única exceção prevista no nosso
Regimento é do art. 82, § 7º, que estabelece que no caso
www.tce.es.gov.br

de pedido de vista o auditor convocado votará no lugar
do substituído, mesmo quando cessar a substituição,
desde que tenha voto escrito nos autos. Essa exceção
apenas conﬁrma a regra. Porque, obviamente, se há pedido de vista é porque o processo já esteve em discussão... debatemos isso um pouco... tendo o relator, portanto, proferido o seu voto anteriormente. A intenção
dessa regra é clara. Claramente é estabilizar o quórum
de votação, posto que o conselheiro que tenha assistido
ao relatório do processo não poderá se abster de votar,
como determina o art. 77. Assim, solicito a compreensão
do conselheiro Marco Antonio, que, aliás, teve bastante
trabalho, porque distribuiu votos em, acho que quase
três dezenas de processos. Mas, insisto, não os proferiu.
Então, compreendendo a posição do conselheiro Marco
Antonio, compreendo que profere aqui no ato. Afora esse
caso, os demais, mesmo os previstos no Regimento, não
têm o caráter emergencial que se exige para a decisão
cautelar já no... sobre o segundo item, motivo pelo qual
se tornam desnecessários ou não suﬁcientes para prorrogação de relatoria. Mesmo nos casos de cautelares deferidas durante o recesso não se afasta o relator natural do
processo, que pode inclusive alterar a decisão monocrática de então. Lembrando, ainda, da necessidade de inclusão em pauta dos processos para decisão colegiada
nos termos do art. 100 e 101, do Regimento Interno. Cabe ressaltar que, como forma de equalizar a formação
plural dos membros de seus colegiados, as decisões deste Tribunal são colegiadas, com exceção apenas das comunicações processuais e despachos autorizados pelo
Regimento, ainda assim, quando não divergentes dos
pareceres técnicos. Sendo assim, não havendo expedição
de medida cautelar, creio que não há motivo para manuQuinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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tenção de competência nos casos de decisão monocrática. É minha posição! Estou passando o texto à secretaria.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA - Senhor presidente, suscitei a questão de ordem
apenas para uniformizar procedimento. A intenção aqui,
obviamente, é preservar a competência de quem o detém. O trabalho foi realizado. E de uma maneira ou de
outra já ﬁca o registro que o trabalho foi realizado. Até
por conta da própria questão de ordem suscitada. Foram
21 processos em que foram, obviamente, trabalhados os
votos. Havia uma sessão prevista para 27/06; uma sessão prevista para 04/07. Nenhuma das duas sessões
ocorreram e os processos foram acumulados na sessão
do dia 04/07; 27/06, por causa do jogo da Seleção Brasileira, e 04/07 seria obviamente a sessão seguinte. Em razão do acometimento de saúde de dois conselheiros, a
sessão prevista para o dia 04/07 não ocorreu. Por questão de quórum, suscitei a questão de ordem arguindo
exatamente caso fortuito ou força maior, porque os processos foram devidamente inclusos, pautados e não proferido o voto nos termos trazido pelo eminente conselheiro Chamoun, exatamente por fato totalmente alheio
à vontade do conselheiro em substituição. Essa é uma
peculiaridade do cargo do conselheiro em substituição.
Ele está adstrito ao período de vigência da substituição,
ou seja, inseri os processos dentro da vigência da substituição... e todos os votos seriam prolatados dentro da vigência da substituição. Não é um fato contrário em que
foi inserido um processo no sistema antes de encerrar a
substituição e o voto seria prolatado fora da substituição. Não. Ambos os atos processuais seriam realizados
dentro da substituição. Então é só para ﬁcar o registro.
Mas, de antemão, antes de o colegiado deliberar, já ﬁca

o registro pessoal de que, obviamente, não haverá nem
recurso por parte deste conselheiro em substituição, tal
qual previsto na norma regimental. Como a questão de
ordem suscitada foi só para uniformizar procedimento,
vou acolher os termos da deliberação. Se por ventura for
pelo não acolhimento da questão de ordem, esses processos em que foram arguidos e relacionados, devidamente relacionados, serão encaminhados ao gabinete
da sucessora na substituição, que é a conselheira Márcia.
Não há problema algum quanto a isso. Até porque vai
uniformizar, doravante, para todos os casos. É o que tinha a registrar, senhor presidente.” – OCORRÊNCIAS –
01) Iniciando a fase de julgamento dos processos em
pauta, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, nos termos do artigo 71, parágrafo
único, do Regimento Interno, em virtude de sustentação
oral, passou a palavra ao senhor conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, que procedeu à leitura do
relatório do processo TC-2122/2015, que trata de tomada de contas especial convertida oriunda do Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha, concedendo, em seguida,
a palavra ao senhor Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro,
advogado do senhor Eduardo Pereira Soares, que, de
imediato, declinou do direito de sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência solicitou providências à Secretaria Geral das Sessões no sentido de que
constasse em ata o registro feito pelo advogado em sessão. 02) O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, nos termos do artigo 71, parágrafo
único, do Regimento Interno, também em virtude de pedido de sustentação oral, passou a palavra ao senhor
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, que procedeu à leitura do relatório do processo TC-2766/2018,
www.tce.es.gov.br

que trata de representação em face da Prefeitura Municipal de Cariacica, concedendo, em seguida, a palavra ao
advogado inscrito, senhor Gustavo Varella Cabral, que,
da mesma forma que o advogado que o antedeu, declinou do direito de defesa oral, ante a revogação da cautelar expedida e do parecer ministerial pela licitude do certame. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência procedeu ao julgamento do feito, votando pela improcedência da representação, no que foi acompanhado, à unanimidade, pelo Plenário. 03) O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, nos termos do
artigo 71, parágrafo único, do Regimento Interno, também em virtude de pedido de sustentação oral, passou a
palavra ao senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN, que procedeu à leitura do relatório
do processo TC-2486/2018, que trata de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Ângelo Guarçoni
Junior em face do Parecer Prévio TC-119/2017, concedendo, em seguida, a palavra ao senhor Altamiro Thadeu
Frontino Sobreiro, advogado do recorrente, que proferiu
sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência solicitou a juntada das notas taquigráﬁcas da
sustentação oral realizada, bem como de eventuais documentos trazidos pelo defendente, adiando a apreciação do processo, e, após, o encaminhamento dos autos
ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. ALTAMIRO THADEU FRONTINO
SOBREIRO – Senhor presidente, senhor conselheiro relator, demais julgadores, representante do Ministério Público, serventuários, partes, advogados, pessoas que
acompanham a presente sessão, boa tarde a todos! Como muito bem relatado, trata-se de um recurso de reconsideração referente ao exercício ﬁnanceiro do ano de
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2012, sob responsabilidade do sr. Angelo Guarçoni Junior. O recurso interposto visa a reformulação do parecer
prévio que recomendava a desaprovação das contas por
parte do poder legislativo. Foi elaborada a Instrução Técnica de Recurso 198/2018, que se posiciona pelo desprovimento do recurso, mantendo três indicativos de irregularidades, que, na visão da área técnica e do Ministério
Público, teriam o condão de macular as contas do sr. Angelo Guarçoni, enquanto prefeito do Município de Mimoso do Sul, no exercício de 2012. Esta sustentação abordará os três apontamentos. Na verdade, entendemos que o
segundo e o terceiro guardam uma pertinência comum.
O primeiro apontamento suscitado pela área técnica seria um déﬁcit orçamentário. Isso, porque a área técnica
apurou que a receita arrecada no ano de 2012 totalizou
o valor de R$ 52.910.461, 48 e a despesa executada alcançou R$ 54.046.248,56, portanto, um déﬁcit orçamentário na ordem de R$ 1.135.787,08. Essa é a primeira irregularidade constatada pela área técnica. Também
consta do Relatório Técnico Contábil 98/2014, ﬂs. 251,
que a defesa entende que lá constam alguns elementos
que devem ser considerados, quando da análise da presente irregularidade. Isso por quê temos um histórico de
julgados... O Tribunal de Contas tem mitigado o efeito do
déﬁcit orçamentário quando presente alguns elementos
no sentido de considerar que essa irregularidade, por si
só, não é capaz de macular as contas. Ressalto o processo TC-3164/2013, onde consta esse relatório técnico contábil, ﬂs. 251, que a despesa total ﬁxada pelo município
para o exercício de 2012 totalizou o importe de R$
55.182.065,67, portanto, houve na municipalidade uma
economia na execução orçamentária no importe de R$
1.135.817,11, portanto, esse elemento não foi considera-

do pela área técnica e nem pelo Ministério Público como
sendo um dos apontamentos capaz de demonstrar que o
município, naquela crise ﬁnanceira, estava sim adotando
medidas administrativas para conter despesa... Tanto é
que a despesa executada foi muito menor do que a devidamente orçada. E o orçamento, que era uma previsão,
uma peça de previsão orçamentária, não foi consumado
porque havia uma previsão de 55 milhões e a arrecadação alcançou o importe de apenas 52 milhões. Outro
apontamento também desconsiderado pela área técnica: quando observada a análise da prestação de contas,
havia previsão de recebimento de convênios na ordem
de R$ 2.415.241,01, só que, de fato, essa transferência
de recurso apenas foi efetivada no importe de R$
1.375.409, 45. Isso consta às ﬂs. 34, do processo TC3164/2013, ou seja, o não ingresso de determinada parte da receita no orçamento não se deu por má gestão ou
má administração do prefeito, mas sim de uma situação
a qual não tinha condição de prevalecer o seu entendimento, porque era transferência de recurso e essa previsão orçamentária não se consumou devido a fatos estranhos à vontade da administração. Esses apontamentos,
na visão da defesa, teriam o condão de conduzir a um entendimento diferente no sentido de mitigar essa irregularidade - no sentido de que não teria ela o condão de comprometer a lisura da prestação de contas. Esse seria o
primeiro apontamento suscitado pela área técnica. O segundo apontamento suscitado, déﬁcit ﬁnanceiro e o não
recolhimento das contribuições de INSS e de repasse ao
Instituto de Previdência, faço uma ponderação na presente sustentação oral, porque já tive oportunidade de
fazer sustentações orais também que envolvem Institutos de Previdências em outros municípios. Os municípios
www.tce.es.gov.br

do interior - cito Guaçui, Mimoso e tantos outros - que
instituíram o Regime de Previdência Própria, instituíram
algo para dar dor de cabeça às administrações municipais, porque nenhum Instituto de Previdência desses municípios consegue arcar com suas obrigações. Então, historicamente, há uma dívida muito grande dos municípios
para com o Instituto de Previdência. Não conseguem fechar essa conta. Os municípios que instituíram essas modalidades de Regime, hoje percebem claramente que se
não for feito algo vão quebrar. As administrações públicas não conseguem administrar os seus Regimes do Instituto de Previdência. E o caso dos autos, aqui, reporta
claramente isso, conselheiro relator, por quê? A área técnica apontou que havia existência de déﬁcit com o Instituto, alegando um suposto repasse. No entanto, quando
vamos analisar profundamente a origem da dívida, podemos perceber que essa dívida não é da gestão do ora
defendente. Eram dívidas anteriores. E aí faço juntada da
Manifestação Contábil de Recurso 02/2014 – é um documento que junto neste momento em sede de sustentação
oral – proveniente do processo TC-6535/2013, onde foi
interposto um recurso de reconsideração nos autos do
processo TC-1964/2011, onde a própria área técnica reconhece que na gestão do ora defendente a administração estava sim fazendo todos os repasses. O problema é
que ele cumpria integralmente os repasses que tem, e
era de dever, e não supre o rombo existente previamente
das gestões anteriores. E aí faço questão de citar a passagem constante do anexo 17 do processo TC-2440/2017
onde a área técnica diz: “Foi veriﬁcado ainda que o município possui um alto montante de dívida com o Instituto
Municipal advinda de exercícios anteriores. A movimentação demonstrada, em 2010, por meio de balancete de
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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veriﬁcação da prefeitura, ﬂs. 400/417, e do anexo 17, ﬂs.
255/257, indica que dentro do exercício o município tem
realizado repasse da contribuição dos servidores ao
IPREV Mimoso. No entanto, apesar de grande montante
da dívida ser oriunda de exercícios anteriores, tal débito
refere-se à dívida previdenciária do município”. Portanto,
entendemos que esse argumento, que foi trazido em sede recursal, agora sendo trazido também na condição da
sustentação oral - e também a juntada dessa documentação, que estamos requerendo - teria o condão de demonstrar que esse apontamento, suscitado pela área
técnica e pelo Ministério Público, refere-se a gestões anteriores. E o ordenador de despesa não poderia – na visão da defesa - ter as suas contas com a emissão do parecer pela desaprovação, por fatos que não foram causados por ele, por fatos que não foram causados pela sua
gestão, por fatos que são originários de uma situação
histórica do município, e que não é peculiar do Município
de Mimoso do Sul. Se pegarmos os históricos dos processos que possuem tramitação no Tribunal de Contas, a
grande maioria dos municípios que possuem Instituto de
Previdência Própria passa por problemas similares. Há,
inclusive, algumas propostas, em tramitação na câmara
dos deputados, no sentido de que abram uma possibilidade de os municípios incorporarem os Institutos de Previdência dos Municípios ao INSS. Agora, claro que o INSS
tem feito uma negativa muito forte, porque realmente isso é um rombo, é uma situação que os municípios não
conseguem, é mais gente entrando e o caixa municipal
dos Institutos não consegue dar o cumprimento dessas
obrigações. São essas as razões. Estou requerendo a juntada do presente memorial e também desse documento
que mencionei, a Manifestação Contábil de Recurso

02/2014. Requerendo que esta Corte de Contas afaste as
irregularidades tratadas ou, subsidiariamente, que tenha o condão de mitigar os seus efeitos no sentido de
que seja emitido um parecer prévio para que as contas
sejam aprovadas ou, subsidiariamente aprovadas com
ressalva. São essas as considerações. Muito obrigado! O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIR FARIAS CHAMOUN – Senhor presidente, deﬁro o pedido feito e mantenho o processo em pauta.” 04) O senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, nos termos do artigo 71, parágrafo único, do Regimento Interno, também em virtude de pedido de sustentação oral,
manteve a palavra com o senhor conselheiro RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, que procedeu à leitura do relatório do processo TC-2956/2018, que trata de
recurso de reconsideração interposto pela senhora Maria Dulce Rúdio Soares em face do Parecer Prévio TC136/2017, concedendo, em seguida, a palavra ao senhor
Pedro Josino Cordeiro, advogado da recorrente, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua
excelência solicitou a juntada das notas taquigráﬁcas da
sustentação oral realizada, bem como de eventuais documentos trazidos pelo defendente, adiando o julgamento do feito, e após, o encaminhamento dos autos ao
seu gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir
transcritas: “O SR. PEDRO JOSINO CORDEIRO - Senhor
presidente, senhor conselheiro relator, senhores conselheiros, é difícil fazer sustentação depois do Altamiro,
porque o brilhantismo é muito grande. De toda sorte, vamos encaminhar a defesa oral da prestação de contas da
ex-prefeita Maria Dulce, do Município de Fundão, exercício de 2015. Curiosamente, o tema é rigorosamente o
mesmo que o dr. Altamiro abordou. Houve uma orientawww.tce.es.gov.br

ção da instrução técnica em rejeitar as contas da prefeita
em virtude de ter havido despesa superior à receita, em
consequência, déﬁcit orçamentário e desequilíbrio de
contas públicas. Vamos procurar abordar esta defesa sob
duas óticas: uma, do aspecto técnico, um pouco jurídico,
e outra de natureza política. Porque esta é uma Corte,
que ainda que se baseie em pareceres técnicos e orientações jurídicas, é uma Corte eminentemente política. É
uma Corte que julga segundo critérios técnicos e jurídicos, mas sob uma visão política. Os senhores conselheiros, em sua maioria - não agora, por substituição - tem a
origem no universo político. Conhecem a realidade onde
as coisas se passam nos processos que são julgados aqui.
E é essa vivência dos senhores que lhes permite decidir
dentro daquilo que se chama justiça e não apenas daquilo que se chama direito. E justiça, como disse o conselheiro Chamoun, há algum tempo, exige tomada de decisões
que envolve coragem. E essa coragem, que muito bem
disse o conselheiro Ranna, num estudo que o conselheiro
Chamoun citou, é aquela famosa coragem que permite
ao juiz caminhar até mesmo contra opiniões que já são
consolidadas, para que seja feita justiça. Então, essa será
uma das linhas que vamos abordar aqui. Primeiramente
vamos à parte técnica. A área técnica disse o seguinte:
“A receita foi inferior à despesa realizada. Receita arrecada inferior à despesa empenhada”. Já tive uma dúvida.
Receita realizada, que é algo concreto, algo material ou
que já se realizou. Comparada à despesa empenhada,
que é algo que é intenção. Empenho é uma intenção, não
é uma realização. Mas os auditores dizem, Lei 4.320: “O
empenho da despesa é ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento
pendente ou não de implemento de condição”. As despeQuinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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sas se realizam no momento em que é liquidada, e não
no momento em que é empenhada. Primeira coisa. A
mesma lei ainda diz no art. 35 que “pertence ao exercício
ﬁnanceiro, as despesas nele legalmente empenhadas”.
Isso é o óbvio! É evidente! Despesa empenhada pelo
exercício a ele pertence. Mas o balanço orçamentário diz
que é um demonstrativo contábil que tem o papel de demonstrar as receitas despesas previstas em confronto
com as realizadas. Este “as” signiﬁca em confronto com
as despesas e receitas realizadas. Não é nem a receita
prevista versus empenhada, é despesa e receita realizada. Em consequência, aquela ﬁgura dos “restos a pagar
não processados”, que são restos a pagar decorrentes de
despesas que não foram liquidadas, não podem ser consideradas para o cálculo da despesa realizada. Pode ser
sim despesa empenhada. Mas jamais será despesa realizada, como exige o conceito no balanço orçamentário.
Fundão, em 2015, que não era ano eleitoral, teve um déﬁcit orçamentário de R$ 4.300.000,00, aproximadamente, para uma receita 55, 60 milhões de reais de despesa.
Extraídos os restos a pagar não processados desse déﬁcit, cai para a ordem de 3 milhões de reais. Houve déﬁcit
entre a receita e a despesa? Houve. É inegável! A despesa foi superior à receita. Só que não foi naquele montante de 4,5 milhões; 4,3 milhões. Foi da ordem de 3 milhões. Esse é o primeiro ponto. E 3 milhões é da ordem de
5% da receita arrecadada. Então, entramos aqui na segunda parte da nossa defesa. Onde está colocado que a
conta deve ser rejeitada, de forma expressa e taxativa,
caso ocorra déﬁcit orçamentário? A instrução técnica cita o art. 9, da LRF, diz que se veriﬁcada ao ﬁnal de um bimestre que a realização da despesa poderá não comportar o cumprimento, etc, etc, etc... Não fala em rejeição de

contas se a receita for inferior à despesa. Mas vamos ver
o que a Lei 4.320 diz que em relação à execução da programação das despesas, art. 48, alínea b, o gestor deverá manter, durante o exercício, na medida do possível, o
equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuﬁciências
de tesouraria. É isso que a lei prevê. A lei orienta um
equilíbrio. E equilíbrio não signiﬁca receita igual a despesa. E menos ainda, receita superior à despesa. Equilíbrio
é a busca desse meio termo. Isso é o equilíbrio. E um déﬁcit - em um ano em que o Brasil faliu, literalmente faliu.
E um de 5% no orçamento, com devido respeito, não é
motivo para rejeição de contas. Isso fere a Constituição
Federal. Isso fere o princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade. É nessa trilha que caminha a justiça. A justiça, quando se profere uma sanção, quando se prolata
uma sentença, não segue só o direito, busca o equilíbrio
entre determinados princípios. Não se dá uma sanção a
alguém que comete uma irregularidade que não seja
proporcional e razoável. Qual foi o dano causado por esse 5% a maior da despesa? Nenhum! Foi perfeitamente
equilibrado no exercício seguinte, que era da própria gestora. Ela não transferiu um cheque especial para o seu
sucessor. Aliás, a LRF, por sinal, é clara. No art. 42 diz que
ao último quadrimestre do mandato não pode empenhar
nada e nem pode passar dívida para seu sucessor. É expressa quando diz em que condição que o desequilíbrio,
isso é, transferência de dívida, leva a uma vedação. Não
veda. Nos outros anos do mandato do gestor entendido
que tem que haver essa ﬂexibilidade, não é um caráter
absoluto. E mais, regras rígidas ou, supostamente rígidas
não existem no direito. Toda regra tem que ser sujeita a
uma interpretação. Não se faz, como vossa excelência
www.tce.es.gov.br

disse, “passar a régua”. Porque se for “passar a régua”
não precisa do juiz. Um cabo e dois soldados resolvem o
problema. É só pegar a lei, ler e aplicar. Acabou. Não! A
lei é interpretada, no caso concreto, à luz do que está no
preceito e à luz dos princípios que ﬁzeram a redação daquela lei existir. “Limite constitucional de gasto com pessoal”. É sabido que tem um limite constitucional para
gastos com pessoal. Entretanto, é permitido ao gestor,
até os quatro meses do ano seguinte, corrigir a distorção
havida no ano anterior. Limites com educação, 25%. É
permitido. É usualmente concedido ao gestor uma tolerância. Inclusive, esta Corte, oito anos atrás, julgando as
Contas do Governador Paulo Hartung, o conselheiro Mario Moreira aplicou o princípio da bagatela, quando
0,25% não foi aplicado na educação, 24,75%. Ele aplicou
a bagatela nisso aí, por quê? Porque não houve lesão,
não houve dano ao ensino do Estado em virtude desse
descumprimento. Isso é fazer justiça. Caso contrário, podemos enveredar por um caminho bastante estranho. Digamos, um gestor, por negligência, imperícia, imprudência, ou às vezes por dolo, compromete o seu orçamento
em 40%, 50%; sua despesa foi maior em 50% do que
aquilo que arrecadou. Qual é a sanção? Rejeição de contas. Ora, mas o gestor comprometeu 1,5%. Qual a sanção? Rejeição de contas. Estamos punindo homicídio e
lesão corporal com a mesma pena. Tem que haver, necessariamente, uma modulação, uma ponderação, uma
análise do caso concreto. A lei diz que o gestor deve, durante o seu exercício, à medida do possível, buscar o
equilíbrio entre a receita e a despesa. Vamos pegar Fundão, no caso concreto. Empenhou 41 milhões de reais no
primeiro semestre de 2015. Veio a crise; vieram os alertas do Tribunal: “Atenção! Sua receita não está acompaQuinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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nhando o seu volume de despesa”. O que aconteceu? No
segundo semestre empenhou 16 milhões. Mais que isso,
reduziu em 39% o empenho, no segundo semestre, em
relação ao primeiro. Isso é prova cabal, é prova concreta
de que o gestor usou, na medida do seu possível, os mecanismos que tinha para conter as despesas. Se não conseguiu zerar, se foi forçado a transferir para o ano seguinte esses 5% do déﬁcit orçamentário, que ele mesmo
compensou ao executar o mandato seguinte, foi porque
tinha que manter saúde, educação, segurança, limpeza
urbana; manter os cargos da prefeitura, à medida do
possível, porque não pode demitir servidor efetivo. E não
pode abrir mão de todos os servidores comissionados. Os
senhores que julgam, sabendo a vida que passa um prefeito, em época de crise, de um município pequeno, sabem perfeitamente disso. Vossa excelência foi gestor de
Guarapari, e sabe disso. Não se trata simplesmente de
dizer “gastou mais do que arrecadou, rejeita-se as contas”. Não! A lei não pode ser vista de uma forma absoluta. Tem que haver a coragem. É essa coragem que vossa
excelência citou - quando fez um dos seus votos aqui, anteriormente - que se pede a esta Corte. Não é simplesmente aprovar, a bel prazer, despesas absurdas, déﬁcits
orçamentários imprudentes por negligência de gestores.
Não! Mas analisar o caso concreto em si, veriﬁcar o que
o gestor fez para tentar mitigar uma situação de crise
que o país vivia. E à luz dessa realidade proferir o voto.
Quando disse que isso não era incomum, cito um julgado
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Prefeitura
Municipal de Bady Bassitt. Março de 2013, onde a área
técnica opinou pela rejeição de contas, e o Ministério Público também, em virtude de um déﬁcit orçamentário e
aumento de déﬁcit ﬁnanceiro. Duas coisas simultanea-

mente. Não foi só déﬁcit orçamentário, a compensação
ﬁnanceira do exercício anterior não foi suﬁciente e aumentou o déﬁcit ﬁnanceiro. O Tribunal, o relator, entendeu que 3,59% que foi o déﬁcit do município e o aumento
do déﬁcit ﬁnanceiro, não comprometiam os orçamentos
futuros. Não havia causado nenhum tipo de lesão, decorreu de uma situação anormal que o município vivia. E
aprovou as contas. Estou citando São Paulo, mas poderia
citar alguns municípios do Espírito Santo em que esta
Corte, também, reconheceu a existência de déﬁcit ﬁnanceiro, déﬁcit orçamentário, e aprovou as contas. Porque
esse é o exercício da justiça. Não é simplesmente “passar
a régua” e entender a lei como uma coisa absoluta. E é
isso que peço aos senhores conselheiros, que seja reanalisado esse entendimento da área técnica. Não negar a
irregularidade, reconhece-la. Mas entender que não é
suﬁciente para rejeitar as contas de um gestor. Agradeço
a vossas excelências! O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Senhor presidente,
agradeço pela participação do dr. Pedro Josino. Deﬁro a
juntada das notas taquigráﬁcas e de memoriais. Mantenho o processo em pauta.” 05) O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, nos termos
do artigo 71, parágrafo único, do Regimento Interno,
também em virtude de pedido de sustentação oral, passou a palavra ao senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, que procedeu à leitura do relatório do
processo TC-6650/2016, que trata de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Antônio Cezar Lázaro em
face do Acórdão TC-318/2016, concedendo, em seguida,
a palavra ao senhor Rodrigo Barcelos Gonçalves, advogado do recorrente, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência solicitou a juntada
www.tce.es.gov.br

das notas taquigráﬁcas da sustentação oral realizada,
bem como de eventuais documentos trazidos pelo defendente, retirou o processo de pauta, e após, solicitou o
encaminhamento dos autos ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. RODRIGO BARCELOS GONÇALVES – Senhor presidente, senhor relator, demais julgadores, senhor procurador de
contas, servidores, partes, advogados, boa tarde a todos! Tratam os autos de recurso em face de acórdão deste Plenário, que julgou irregulares as contas do sr. Antonio Cesar Lazaro, quando ocupou a presidência da Câmara Municipal de Viana, referente ao exercício de 2013.
Foram dois pontos, basicamente, no acórdão recorrido,
que levou a julgar irregulares as contas. O primeiro foi
referente ao descumprimento de limite constitucional
previsto no art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal. E o
segundo quanto a divergência entre o saldo do extrato
evidenciado nos termos de veriﬁcação da disponibilidade
e o valor demonstrado no extrato bancário. Quanto ao
primeiro item, o gasto com a folha de pagamento acima
do limite legal, superou o limite em 2,47% do limite de
gasto com pessoal. Fizemos o recurso e apontamos que
dentro desses valores havia gastos com verbas indenizatórias que deveriam ser excluídas do valor gasto com
pessoal. Então, trouxemos todas as provas, no sentido de
que os gastos com verbas indenizatórias tinham sido incluídos nesse limite. Inclusive, a área técnica também
acolheu esses argumentos, no sentido de excluir do total
de gastos as verbas indenizatórias com pessoal. Após a
exclusão das verbas indenizatórias, o percentual que estava superando, 2,47%, passou para 0,95%. Ou seja, foi
gasto 70,95% do duodécimo da câmara com a folha de
pagamento. Nesse sentido, o valor extrapolado foi muito
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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pequeno. Dessa forma, rogamos no sentido de que - já
foi ﬁxado nesta Corte - deve ser aplicada a proporcionalidade ao caso. Veriﬁcado, por exemplo, que no presente
caso não houve reincidência. As contas anteriores, 2011
e 2012, foram devidamente aprovadas sem qualquer
mácula. Dessa forma, entendemos que o limite máximo
de gasto com pessoal deve ser analisado caso a caso.
Considerando a relevância do percentual cedido, bem como o valor do orçamento e sua execução e a reincidência
do gestor em não observar o limite determinado. Ainda
quando o limite era 2,47%, antes do recurso, no acórdão,
o conselheiro substituto Marco Antonio havia votado por
manter a irregularidade, mas entendeu que não seria
(inaudível) a rejeição das contas. Razão pela qual rogamos para que seja afastado este presente item com gasto de folha de pagamento acima do limite constitucional,
tendo em vista que foi superada apenas 0,95%. O segundo ponto do acórdão foi que o saldo do extrato bancário
evidenciado no termo de veriﬁcação das disponibilidades
diverge do constante do extrato bancário. Neste presente caso, apenas o termo disponibilidade não estava preenchido corretamente. Então, veriﬁca-se que foi uma irregularidade meramente formal. Inclusive, quando do
julgamento anterior, acabou que o voto vencedor foi do
conselheiro Domingos. E naquele voto, inclusive, destacou que essa segunda irregularidade, apesar de mantê-la, não seria óbice a julgar as contas irregulares. Isso
constou do seu voto quando da análise da prestação de
contas. Destacou o mesmo, no seguinte sentido: “Acerca
da irregularidade explícita no item 2.4, qual seja, divergência entre o saldo do extrato evidenciado no termo de
veriﬁcação das disponibilidades e o valor demonstrado
no extrato bancário, o Plenário desta Corte reaﬁrmou o

entendimento de que esse tipo de irregularidade, por si
só, não é capaz de macular as contas dos gestores”. E
trouxe em seu voto, jurisprudência, o Parecer Prévio
62/2013, dado no Processo TC-1853/2011. Portanto, excelências, tratando-se de uma irregularidade formal, que
não passou de mero equívoco na hora de preencher, esse
termo de veriﬁcação das disponibilidades, rogamos pela
manutenção do item. Mas que seja reconhecido que não
foi suﬁciente para macular as contas do gestor de irregulares. São esses os apontamentos que tinham. Rogamos
pelo provimento do recurso. E juntada de sustentação
oral. Muito obrigado! O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – Senhor presidente, autorizo a
juntada de notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos. Retiro o processo de pauta.” 06) O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, nos
termos do artigo 71, parágrafo único, do Regimento Interno, também em virtude de pedido de sustentação
oral, passou a palavra ao senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, que procedeu à leitura
do relatório do processo TC-829/2012, que trata de tomada de contas especial convertida de denúncia narrando supostas irregularidades envolvendo o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e a Prefeitura
de Fundão, nos exercícios de 2008 e 2009, relacionadas
à concessão de crédito à empresa Adcart Produtos Adesivos S.A., bem como ao aluguel e a venda do terreno dado por essa empresa como garantia para obtenção de ﬁnanciamentos no BANDES, concedendo, em seguida, a
palavra ao responsável Gilmar de Souza Borges, e, posteriormente ao senhor Saulo Portes Sthel, advogado dos
senhores Itamar Pinheiro da Silva, José Antônio Bof Buffon, José Sathler Neto e Waldenor Cezário Mariot, que
www.tce.es.gov.br

proferiram sustentações orais. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência solicitou a juntada aos autos das notas taquigráﬁcas da sustentação oral realizada, bem como de eventuais documentos trazidos pelos defendentes, e adiou o processo. Após, determinou o encaminhamento dos autos ao seu gabinete, tudo conforme notas
taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. GILMAR DE
SOUZA BORGES – Senhor presidente deste Tribunal; eminente relator, conselheiro João Luiz Cotta Lovatti; demais
conselheiros; servidores desta Casa; colegas advogados;
senhores e senhoras, boa tarde! Diante destes autos, de
processo de tomada de contas especial 29/2012, oportunidade em que venho a esta tribuna, em causa própria.
Quero agradecer ao colega, dr. Vitor, que me cedeu esta
oportunidade. Apresentar defesa oral diante da imputação desta Casa de renúncia de receita, por mim praticada, em razão do contrato de locação ﬁrmado entre o Município de Fundão, na condição de depositário de um
bem de propriedade do Bandes, e a empresa Columbia
Metal Mecânica LTDA. Vamos aos fatos. Ao ser eleito
prefeito do Município de Fundão, e tomado posse em 01
de janeiro de 2001, percebi a existência de um galpão
que se encontrava inutilizado nas mediações da cidade. E
ali vi a oportunidade de instalar a Columbia Metal Mecânica LTDA, empresa de médio porte que visava estabelecer uma ﬁlial na região. A partir de algumas diligências
tomei conhecimento de que o imóvel era de propriedade
do Bandes, estava arrestado num processo de execução
contra Adcart Produtos Adesivo S.A., e que o Município
de Fundão já ﬁgurava como depositário. Após algumas
negociações, a prefeitura e o Bandes chegaram a um
acordo e, em conjunto, peticionaram na 4ª Vara Cível de
Vitória - juízo onde tramitava a execução mencionada Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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solicitando autorização para a locação do imóvel para a
empresa que se pretendia instalar. Em 31/07/2001 foi
expedido o alvará por aquele juízo, da 4ª Vara, autorizando o município de Fundão locar o referido imóvel, a
Columbia Metal Mecânica, pelo prazo de seis meses, podendo o contrato ser prorrogado por igual período. Todos esses documentos constam dos autos. A partir da autorização judicial, as partes formalizaram contratos referente à locação do imóvel pelo valor de R$2.000,00 mensais, tendo estabelecido o seguinte em sua cláusula segunda, parágrafo único: “Fica a locatária autorizada a
descontar do pagamento dos aluguéis a vencer, despesas
com energia, água, impostos e taxas municipais incidentes sobre o imóvel, relativas a contas vencidas e não pagas, cujo fato gerador tenha sido anterior à vigência do
presente contrato, desde que comprovadas as respectivas quitações”. Como o imóvel se encontrava com diversas contas vencidas anteriores à assinatura do contrato
de locação, os primeiros seis meses do aluguel foram pagos integralmente com a compensação desses valores,
tendo a Columbia Metal Mecânica assinado termo de
parcelamento de débito com a Escelsa e comprovado o
pagamento de R$ 16.927,79. Observa-se que os seis primeiros meses de aluguel totalizariam o valor de R$
12.000,00. A locatária, na verdade, pagou a mais R$
4.927,79. Esse valor foi compensado na prorrogação do
contrato, evitando assim enriquecimento sem causa do
próprio Bandes. Nessa segunda parte do contrato, nessa
prorrogação, foi estabelecida uma cláusula: ” Fica ainda
a locatária obrigada a proceder reparos necessários no
imóvel, até o limite de R$ 10.000,00”. Essa cláusula foi
colocada no contrato porque a empresa locatária estava
tentando, junto ao Bandes, que o Bandes ﬁzesse a refor-

ma do imóvel. E, naquela discussão, o Bandes exigiu que
se consignasse uma cláusula nesse sentido até para ﬁcar
caracterizado de que a locatária é que deveria adequar o
imóvel às necessidades de funcionamento para a indústria. A partir dessa nova previsão a locatária passou a
compensar também os aluguéis com as “despesas necessárias” ao reparo e manutenção do imóvel. Ocorre que o
valor contratualmente ﬁxado era o mínimo obrigado,
mas não o suﬁciente para cobrir todos os gastos efetuados para a realização de benfeitorias no imóvel. Constam
dos autos, também consta do processo de execução e
também do processo administrativo aqui no Tribunal, o
teor da certidão do oﬁcial de justiça quando promoveu o
arresto. Disse o oﬁcial de justiça: “ Após diligência ao
imóvel arrestado, constatei o mesmo em estado de abandono, com instalações sanitárias quebradas irrecuperáveis, instalações elétricas do mesmo modo, básculas
quebradas, revestimento plásticos ou de acrílico quebrados, revestimento de gesso parcialmente quebrado, portas quebradas ou arrancadas com defeitos, com suas instalações físicas sujas e daniﬁcadas como guarita e ao redor do imóvel. Isso foi extraído da certidão do próprio oﬁcial de justiça quando fez o arresto no processo de execução. Dessa forma, em que pese o contrato estipulasse valor insuﬁciente para a reforma adequada do imóvel, deve
ser observado o estabelecido na lei do inquilinato e no
próprio Código Civil, responsável por regê-lo, subsidiariamente, que traz a expressa previsão de que as benfeitorias necessárias devem ser indenizadas ao locatário pelo
locador. Na verdade, o que ﬁzemos foi cumprir uma obrigação legal. Aceitamos o pagamento através das benfeitorias necessárias, realizadas no imóvel. A referida indenização se deu por meio da compensação dos alugueres
www.tce.es.gov.br

de todos os valores gastos na reforma do estabelecimento, devidamente comprovados pelas notas ﬁscais apresentadas pela locatária, totalizando o montante de R$
94.637.12. A instrução técnica acolheu parte dessas notas ﬁscais, atribuindo haver irregularidade nas demais,
sobretudo, por ter sido a mercadoria entregue no Município de Serra, e não em Fundão. Depreende-se que diversas das mercadorias foram entregues em Serra, pelo
simples fato de a locatária ter a sua sede naquela municipalidade, conforme se veriﬁca, inclusive, pela simples
leitura dos contratos de locação assinados no qual consta como endereço da Columbia Metal Mecânica LTDA;
Rua 7, Quadra XV, Civit II, Serra/ES. Verdade é que na
época da aquisição de algumas das mercadorias necessárias para a reforma do estabelecimento comercial, a ﬁlial de Fundão ainda não possuía CNPJ, cadastrado na
Junta Comercial. Mas não há qualquer irregularidade na
emissão de notas para o CNPJ da sede, localizada em Serra, onde as respectivas mercadorias foram entregues e,
posteriormente, transportadas para Fundão. Trago aqui
algumas declarações. Inclusive de transportadores que
ﬁzeram o transporte de mercadorias de um estabelecimento para o outro, naquela oportunidade. Assim, o valor total da despesa, com benfeitorias necessárias para
recuperar o imóvel a ﬁm de deixá-lo apto à utilização, importou na quantia de R$ 111. 564,91, valor este superior
ao da locação do imóvel durante o período do nosso
mandato. Nesse sentido, foi aceita pela instrução técnica
inicial a comprovação de efetiva quitação do valor de R$
43.739,85. Ora, excelências, a instrução técnica está imputando responsabilidade por renúncia de renúncia de
receita ao defendente por não ter concordado com a legalidade de determinadas notas ou pela insuﬁciência do
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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pagamento em razão da característica de determinadas
notas pelo fato de a mercadoria ter sido entregue na sede da empresa, em Serra, e não ter como comprovar que
tenha sido aplicada no imóvel, em Fundão. Ora, se ela
concorda que parte dessas notas implica no pagamento,
de forma alguma pode entender que há renúncia de receita. Poderia até de admitir que tenha havido um pagamento indevido. E aí a empresa responsável deveria pagar. Mas não imputar renúncia de defesa ao gestor. Em
nossa defesa, além de entender que os atos foram praticados legalmente, que todo pagamento ocorreu em razão da compensação de despesas realizadas no imóvel,
despesas necessárias, dado ao fato de que o imóvel realmente estava deteriorado, alegamos também a prescrição. Não a prescrição apenas da punição administrativa,
mas a prescrição de toda a imputação, tendo em vista
que não se trata de condenação por ressarcimento decorrente de ato ilícito. Não cometemos nenhum crime.
Não cometemos nenhum ato de improbidade. Não se encaixa o fato em nenhum dos artigos, 9º, X, XI, da lei de
improbidade. Então, por esse fato, entendemos que a
prescrição, no caso, que ...que toda imputação... Esse é o
entendimento que levou o Supremo Tribunal Federal a
reconhecer a repercussão geral em processo de ressarcimento em que a União, no Recurso Extraordinário (RE)
669069, questiona acórdão, decisão colegiada, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que conﬁrmou sentença que extinguiu uma ação de ressarcimento por danos causados ao patrimônio público aplicando o prazo
prescricional de cinco anos. Esse é o fato que se coaduna
com o fato que levou o Supremo Tribunal Federal a reconhecer a repercussão geral por existir ilícito comprovado.
Este Tribunal não poderia, de forma alguma, condenar

por renúncia de receita; quando na verdade houve pagamento. E o próprio Tribunal concorda com parte desse
pagamento e discorda de outra parte. E nós procuramos,
além das notas ﬁscais, já trazidas aos autos, trouxemos
algumas declarações que demonstram que a mercadoria
foi transportada, declaração de pessoas da comunidade
que comprovam a situação em que se encontrava o imóvel. Logicamente, que pelo tempo, foram mais de doze
anos, de 2001 até 2014, quando fui citado, e nenhuma
outra prova era possível se juntar a esses autos. A prefeitura não tem dado nenhum, procuramos. A empresa
também teve diﬁculdade de nos fornecer qualquer elemento que pudesse ajudar na comprovação. Mas entendo, que entre a imputação feita e a prova constante dos
autos, acho que a consistência maior está com a defesa.
A prova demonstra realmente que nenhum fato ocorreu
nesse sentido que se pudesse caracterizar renúncia de receita. Além disso, gostaria de mencionar o acórdão desta
Corte, da lavra do relator, conselheiro Rodrigo Chamoun,
Acórdão 946/2016, que levou ao arquivamento um processo que estava há mais de doze anos em pauta, nesta
Casa, por falta de possibilidade de o gestor juntar a prova necessária para uma ampla defesa. Assim, senhores
conselheiros, esperamos que esta Corte absolva o requerente da imputação feita com relação à renúncia de receita, de toda imputação, seja pela prescrição, seja pela
impossibilidade de produzir uma defesa ampla dos fatos
ou, simplesmente, porque não há dano a se reparar decorrente dos atos praticados, conforme as provas produzidas. Muito obrigado! O SR. SAULO PORTES STHEL – Senhor presidente do Tribunal de Contas, eminentes conselheiros, relator, demais conselheiros, representante do
Ministério Público, demais presentes, boa tarde! Ressalwww.tce.es.gov.br

to, inicialmente, que estou aqui defendendo quatro pessoas, os srs. José Sather, Jose Antonio Bof Buﬀon, Itamar
Pinheiro e Waldenor Cezario Mariot. Tratarei de dois temas, o primeiro é em relação à venda do imóvel com valor inferior ao avaliado. Sendo nesse item os representantes, srs. José Sather e Jose Antonio Bof Buﬀon. Mas
antes de iniciar o tema sobre a venda do imóvel, gostaria
de falar sobre a prescrição intercorrente neste processo.
A Lei 9.873/99, que regula o prazo para prescrição do
exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, com sua aplicação subsidiária ao procedimento
em questão, também regula a prescrição intercorrente,
especiﬁcamente em seu artigo 1º, parágrafo 1º, em que
diz: “§1º - Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada”.
Ocorre que os atos que interrompem a prescrição se referem a atos de caráter decisório, tais como a determinação e citação válida dos responsáveis, atos de apuração
e provas, decisão condenatória, etc. Os despachos administrativos, remessas internas ou qualquer despacho que
não possua cunho decisório, uma elaboração de relatório, de voto, não conduz, por si só, a interrupção da prescrição intercorrente, conforme entendimento contido em
decisão judicial que se pede a juntada neste momento.
Ocorre que, no presente caso, os responsáveis foram citados 2012 e, após apresentadas as justiﬁcativas, não
existe no processo nenhuma decisão e ato legal que interrompesse o curso da prescrição intercorrente ou, em
outras palavras, ato decisório ou efetivamente apurativo
dos fatos. Portanto, deve ser conhecida a prescrição intercorrente, com o devido arquivamento dos autos. EnQuinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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tão, dos dois pontos que a defesa vai tratar agora, vou
ao primeiro, que é a venda do imóvel. “Da impossibilidade de quantiﬁcação de prejuízo em relação à venda de
imóvel”. Porque não existe irregularidade em sua venda.
Conforme conclusão da controladoria técnica, não se pode mensurar se houve prejuízo para o Bandes com a venda do imóvel. Consta do parecer que deveria ter ocorrido
uma avaliação nova no momento da venda e, para demonstrar que supostamente poderia ter havido prejuízo,
a controladoria atualizou o valor da última avaliação pelo INPC. Ocorre, eminentes julgadores, que não se pode
mensurar valor de venda de imóvel com base em índice
de correção monetária. O valor venal de um imóvel decorre do valor de mercado imobiliário, que não tem qualquer relação com o mercado ﬁnanceiro e índices de correção. O que se leva em conta é que, no momento da
venda, o valor pelo qual foi vendido o imóvel seja igual,
menor ou maior que o valor de mercado. É difícil, e quase impossível, que uma avaliação nova seja efetivamente
referência para o valor venal de um imóvel, pois há uma
delonga em se contratar a avaliação, e o tempo que leva
para a venda de um imóvel em leilão. Mais ainda, o valor
ﬁnal depende da oscilação do mercado imobiliário, altamente inﬂuenciado pela conjuntura econômica e pode
variar rapidamente de uma semana para outra. Ademais, no presente caso, deve ser ressaltado que imóvel tinha diversas penhoras ﬁscais e trabalhistas, que superam o valor de 90% do imóvel, o que implica em diﬁculdade de venda e na redução do valor do mesmo. Ou seja,
mesmo com essas diﬁculdades e obstáculos legais, houve venda do imóvel por um valor ainda superior ao da última avaliação. Assim, não se podendo saber se o imóvel
foi vendido em valor acima, igual ou mesmo inferior ao

valor de mercado, não há como se imputar de irregular a
venda. Imaginemos que tivesse sido vendido pelo valor
de mercado ou acima deste, haveria irregularidade? Certamente não. Assim, tendo em vista que a área técnica
aﬁrma que não há como saber se houve prejuízo, não se
pode punir um administrador público com base em suposições e ilações. É o que requer a defesa, para que seja
afastada a irregularidade nesse ponto. O segundo ponto, quanto ao “adiantamento de honorários de advogado
ao escritório Beltrão Filho”. Quanto a esse tema, a instrução técnica narrou que não haveria como se veriﬁcar se
efetivamente houve a retenção do valor de R$ 35.890,05
adiantados ao Escritório Beltrão, quando do pagamento
dos honorários ao escritório Tristão Sthel do processo de
Praiamar e Pisa Engenharia, e ainda, não haveria como
associar a nota ﬁscal 327, no valor de R$ 30.003,37, às
adjudicações, ocorrida no valor total de 4,3 milhões. Inicialmente, deve ser esclarecido que há um erro material
na nota ﬁscal, pois, onde se lê “Praia Mar e Brisa Engenharia”, deve ser lido “Praiamar” e “Pisa Engenharia”.
São dois processos. Tendo ocorrido erro de digitação no
momento da emissão da nota ﬁscal, o que esse erro de
digitação não altera e nem a nuliﬁca a nota, pois a prestação de serviço foi efetivada e os processos judiciais resultaram e recuperação de crédito para o Bandes no valor de 4,3 milhões. Mas existem justiﬁcativas para emissão dessas notas. Conforme documentos de folhas
1.383/1.393, foram adjudicados diversos lotes no intuito
de liquidar os débitos das empresas Praiamar Empreendimentos e Pisa Engenharia. Como já falei, o valor foi de
R$ 4.317.868,46, sendo devida na área advocatícia no
importe de10%, que seria 431 mil. Conforme já consta
dos autos, na rescisão do contrato com o escritório Belwww.tce.es.gov.br

trão foram adiantados 100 mil reais, referente aos processos que ele acompanhava. E que dos processos que
Beltrão acompanhava foram distribuídos para o Tristão
Ricardo Vello. Sendo que esses processos do Praiamar e
Pisa Engenharia foram distribuídos para o Tristão Sthel.
Então, quando da distribuição dos processos para o Tristão e Ricardo Vello, ﬁcou registrado que seria retido 50
mil de cada terceirizado, o equivalente a 100 mil já repassado para o Beltrão. E desse 50 mil, de todos os honorários devidos, haveria uma retenção de até 50% dos valores para abatimento desses 50 mil. As explicações referentes às retenções foram oportunamente prestadas no
processo. Restando dúvida apenas quanto ao pagamento, adiantamento de 30 mil ao Tristão. Na verdade, quanto aos honorários Tristão Sthel Advogados, quando assumiu o Praiamar e Pisa, foi ﬁrmado um aditivo em 2008,
no dia 03/06/2008. Onde constou na cláusula segunda,
parágrafo primeiro: “dos honorários a serem pagos pelo
contratante serão deduzidos a importância de R$
50.000,00, limitados a 50% do total a ser pago a cada recuperação”. Então, de onde veio a dedução desses 50
mil? Inicialmente, veio uma dedução da execução movida em face de Labor Comércio Indústria e Prestação de
Serviços. O valor obtido nesse processo foi de R$
282.199,01. Ou seja, dez por cento, restou um montante
de 28 mil, a título de honorários. Desses 28, o Bandes poderia reter 14 mil para abater dos 50 mil. Restou, portanto, o valor de R$ 35.890,05 a ser retido em execuções futuras. Só que em 23.08.2011 o escritório Tristão Sthel devolveu alguns processos sobre sua condução, inclusive
esses processos que ﬁguram como Pisa Engenharia e
Praiamar. Desse processo, como ocorreu a adjudicação
de R$ 4.317.000,00 seriam devidos 431 mil de honoráQuinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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rios. Desses 431 mil seria 50% para cada escritório. Ou
seja, 215 para Tristão e 215 para Ricardo Vello. O que
acontece? Foi terceirizado para o Tristão; houve uma recuperação de 218; foi abatido os 14 mil; restando saldo
de abatimento futuro de 35 mil. O montante de 35 mil já
foi retido e pago em adiantamento ao Beltrão, foi retido
nesse processo de Praiamar e Pisa. Assim, dos R$
215.893,42 de honorários, com dedução de 35 mil, restou um valor a ser pago ao Tristão de 180. Conforme
cláusula terceira do Aditivo Contratual datado de 2011, o
escritório Tristão recebeu um adiantamento de honorários no valor de 150. Ou seja, restou 180. E ele recebeu
um adiantamento de 150. Desses 150 que resulta esses
30 mil, que é de onde vem a emissão da Nota Fiscal 327,
de 27/11/2014. Assim, ﬁca clara a motivação da emissão
dessa nota ﬁscal, bem como a comprovação de que ocorreu a retenção de 35 mil, dos 50 mil que havia sido adiantado ao escritório Beltrão. No caso dos honorários ao Ricardo Vello, também ocorreu a mesma coisa. Foram emitidas duas notas ﬁscais no valor de 122 e 93 mil, totalizando os 215 mil. O importante é ter em mente nesse caso que os processos de Praiamar e Pisa foram sucessivamente transferidos e patrocinados inicialmente pelo Beltrão. Depois foram terceirizados para o Tristão. E, posteriormente, para o Ricardo Vello. E dessa forma, a parte
de adiantamento foi transferido para o Tristão Sthel, que
deve deduzida a dívida de 35, quando dos recebimentos
dos honorários pela recuperação de crédito. Ou seja,
houve uma recuperação de crédito, ﬁcou demonstrado
isso, por meio da nota ﬁscal, inclusive nota ﬁscal que requer juntada. Dessa forma, conforme demonstrado acima e comprovado por meio de juntada de documento
anexo, está plenamente justiﬁcado o valor questionado

pela equipe técnica. Como passível de recebimento pelos
responsáveis requerentes. Requerendo a juntada desde
já dos documentos comprobatórios das recuperações de
crédito dos processos movidos em face de Praia Mar e Pisa. Que seja afastada a irregularidade com consequente
arquivamento do processo em relação aos defendentes.
Obrigado! O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI – Senhor presidente, deﬁro a juntada de
documentos que foram apresentados. Solicito a juntada
das notas taquigráﬁcas. E mantenho o processo em pauta, adiado para a próxima sessão.” 07) O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO,
nos termos do artigo 71, parágrafo único, do Regimento
Interno, também em virtude de pedido de sustentação
oral, manteve a palavra com o senhor conselheiro em
substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, que procedeu à
leitura do relatório do processo TC-6676/2013, que trata
de pedido de reexame em face da Decisão TC-2630/2013,
concedendo, em seguida, a palavra à interessa, senhora
Janete Nascimento de Carvalho, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência
solicitou a juntada das notas taquigráﬁcas da sustentação oral realizada, bem como de eventuais documentos
trazidos pelo defendente, e proferiu voto por conhecer e
dar provimento ao recurso, tornando insubsistente a Decisão TC-248/2011, com determinação de diligência à
origem, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir
transcritas: “A SR.ª JANETE NASCIMENTO DE CARVALHO
– Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais conselheiros, servidores deste Tribunal de Contas, colegas, minhas saudações! O pedido de
reexame, ora julgado, impõe-se em razão da irresignação desta recorrente, com máxima vênia, em face da dewww.tce.es.gov.br

cisão proferida por este Colegiado nos autos do TC248/2011, que considerou regular o pagamento adotado
pelo IPASVVE aquela época. Na realidade, doutores, a requerente entende que, desde que foi afastada - para tratamento médico de um AVC isquêmico sofrido e após
aquisição do mal de Parkinson - vem sofrendo inúmeros
esbulhos no pagamento da remuneração mensal. Tal como defasagem do meu patrimônio econômico, ﬁnanceiro, prejuízos, situações de humilhação, endividamento,
abatimento moral e até psicológico. Isso é muito triste!
Ninguém merece sofrer. Acho que, não só depois de uma
determinada idade, mas depois de tanto estudar, de tanto trabalhar e permanecer doente e ver os vencimentos
reduzidos na forma como vi os meus serem diminuídos.
Então, o que restou foi buscar a legalidade dos meus direitos junto a este Tribunal, como também a tutela jurisdicional dos mesmos, cujo processo tramita perante a 2ª
Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha. Naqueles autos, como também nestes, aqui julgado, foi requerido, entre outras providências, o pagamento dos proventos mensais em conformidade com o comando da
Emenda Constitucional 70/2012, que me confere o direito à paridade com ﬁscais de renda em atividade, mesma
categoria funcional a que pertenci e que o IPASVVE até o
momento não cumpriu, não obedeceu. Percebo o salário
base mais a produtividade, mas a paridade com minha
categoria proﬁssional é negada. E não adianta reclamar.
Já fui várias vezes e me aborreci. Cansei, caí em depressão. E tive mesmo que tomar as providências cabíveis à
espécie. Isso é grave! É muito sério! A remuneração do
cargo efetivo em que se deu a minha aposentadoria foi
estacada lei própria nos termos do art. 23 da 3.872/2001,
que estabeleceu que fosse a remuneração do ﬁscal de
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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renda sempre paga em conjugação e observância do salário base, a pontuação, a produtividade ﬁscal auferida
pelas ações e o rateio. São quatro elementos que compõem a remuneração do ﬁscal de renda. A Emenda 70 é
muito clara quando diz que o servidor que tenha ingressado no serviço público até a data de sua publicação e
que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo
efetivo em que se der a aposentadoria na forma da lei.
Desculpe o “eu”, mas o processo é meu, colocar na primeira pessoa. Entendo que o direito de perceber essa minha remuneração encontra-se amparado na paridade da
remuneração paga aos servidores em ativa, devendo ser
revista em igual proporção e idêntica data, sempre que
se modiﬁcar a remuneração daqueles lhes sendo estendidos também quaisquer benefícios ou vantagens, posteriormente, concedidos aos servidores em atividade. Inclusive, quando decorrentes da transformação ou reclassiﬁcação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para concessão da pensão na forma da lei. E é dentro desse entendimento, senhores, que data máxima vênia, discordo do douto representante do Ministério Público quando em seu parecer esclareceu que: “A gratiﬁcação da produtividade ﬁscal se trata de vantagem pessoal, de natureza propter laborem que excepcionalmente foi incorporada aos proventos da aposentadoria, mas que não podem ser aplicadas aos inativos de forma automática, pois são concedidas de forma individual e quando observadas condições
especíﬁcas aos servidores em atividade”. Senhores, a
Emenda Constitucional 70/2012 permite-se constatar
que seu texto, seu núcleo, não faz nenhuma restrição ao

recebimento de verbas de qualquer natureza aos aposentados por invalidez. A verba que ela receber pode ter
caráter próprio, pode ter sido feita por decreto – o que
não era o caso – porque minha produtividade, minha remuneração, como já disse, dependia de lei própria. Sem
ela não se recebia. Essa emenda estabelece sim que seja
pago aos servidores aposentados por invalidez a integralidade da remuneração. Que, no caso desta recorrente,
reprise-se era por lei própria conjugada pelo salário base, prêmio produtividade, pontuação e rateio, mês a
mês, conforme percebem todos os ﬁscais de renda ainda
em atividade. Ainda esclareço que no interregno do meu
afastamento, entre novembro de 2004 à data em que
saiu a portaria da minha aposentação, 17 de outubro de
2010, ﬁquei vinculada ao Município de Vila Velha e recebendo as minhas remunerações mensais por ele, mesmo
afastada, primeiro para tratamento médico – até nunca
entendi porque nunca foi intercalada. O meu afastamento era renovável de dois em dois meses. E não entendi
porque ﬁquei tanto tempo afastada dessa forma. Mas
não tenho competência para dirimir conﬂitos administrativos dentro do Município de Vila Velha. Depois de 17
de outubro de 2010 é que passei a constar da folha de
pagamento do IPASVVE. Os meus contracheques, inclusive acostados aos autos, revelam que foram recolhidos
mês a mês 11% de verba previdenciária. E eu não posso
responder por mais do que isso, do que apresentar o contracheque que já vinha descontado, até porque eu não
elaborava contracheque e nem tinha o condão de descontar ou deixar de descontar as verbas previdenciárias.
Então, se elas não foram feitas, o que não acredito, porque no contracheque constava – acho que não dei causa
a nenhum problema entre o município, o desconto previwww.tce.es.gov.br

denciário que o município teria que fazer em favor do
IPASVVE. Não podia dirimir isso, se é que houve! Doutores, o que vou dizer aqui, estabelecer que o IPASVVE obedeça à legalidade, ao comando da Emenda Constitucional 70/2012, a partir da vigência da mesma, há de conter
o dano a que estou compelida desde o meu afastamento,
a minha aposentadoria e, principalmente, depois do declínio da economia social que me levou a viver piores e
inúmeras diﬁculdades em obter meios de prover a minha
sobrevivência com dignidade que a Constituição Federal
me confere. Assim, peço vênia, por todo exposto, e requeiro de vossas excelências a suma importância de que
essa dignidade não seja tratada com interpretações outras, já que isso apenas contribui para a banalização e a
perda do real signiﬁcado do meu direito, capaz de gerar
um cenário de insegurança jurídica. Porque é totalmente
contrário ao propósito do presente pedido em exame.
Por ﬁm, quero agradecer a atenção de todos! É uma honra estar aqui perante os senhores defendendo essa questão de lídimo e relevante direito. Muito obrigada! O SR.
CONSELHEIRO SUSBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
- Presidente, vou proferir o voto. Tanto a manifestação
técnica quanto o Ministério Público acolhem o pleito da
interessada em relação a veriﬁcar que houve um erro no
cálculo dos proventos. O Ministério Público faz uma ressalva que a integralidade tem como referência lógica a
contribuição à medida que o regime é contributivo. Vou
fazer uma leitura que esclarece meu ponto de vista. O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Sua excelência acompanha o entendimento
pelo provimento. Entretanto, ao tornar o ato insubsistente, colho a manifestação de todos. E diligencia a ordem
de origem para as providências subsequentes. Em disQuinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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cussão. Em votação. O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO - Acompanho o relator. O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN - Acompanho. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Acompanho o relator. A SR.ª
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
- Com o relator.” 08) O senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, nos termos do artigo
71, parágrafo único, do Regimento Interno, também em
virtude de pedido de sustentação oral, manteve a palavra com o senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI, que procedeu à leitura do relatório do
processo TC-9076/2017, que trata de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Antônio Cézar Lázaro em
face do Acórdão TC-1073/2017, concedendo, em seguida, a palavra ao senhor Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, advogado do recorrente, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência
solicitou a juntada das notas taquigráﬁcas da sustentação oral realizada, bem como de eventuais documentos
trazidos pelo defendente, e procedeu ao julgamento do
processo, votando por conhecer e negar provimento do
recurso ao recurso, tudo conforme notas taquigráﬁcas a
seguir transcritas: “O SR. ALTAMIRO THADEU FRONTINO
SOBREIRO - Senhor presidente, senhor relator, demais
julgadores, como muito bem relatado, trata-se de um recurso de reconsideração onde consta como jurisdicionado a Câmara Municipal de Viana. E realizo esta sustentação oral unicamente para o sr. Antonio Cesar Lazaro, ex-presidente daquela câmara. Foi elaborada a ITC
894/2014 onde foi sugerida a manutenção de três indicativos de irregularidades - os mesmos três indicativos
que haviam sido lançados na ITI, originariamente. O pri-

meiro apontamento que ensejou a desaprovação das
contas e a condenação do ora recorrente refere-se ao
“pagamento de percepção de gratiﬁcações em desacordo com a hipótese legal”. Nesse apontamento foi sugerido ressarcimento ao erário no valor de 26.483.20 VRTEs
e aplicação de multa no valor de R$ 6.000,00. A defesa
entende que, no caso concreto, o ordenador de despesa
está sendo apenado somente por ser ordenador de despesa. E digo isso porque a própria área técnica, em sua
fundamentação, afasta os argumentos de defesa dizendo o seguinte: “Todavia, tais alegações não podem prosperar, pois além de ser o ordenador de despesa, dos autos constam que as portarias que concederam as gratiﬁcações assinadas pelo próprio presidente da Câmara,
que conhecia a realidade dos fatos permanecendo a responsabilidade solidária”. Pois bem! Ele era presidente da
Câmara e, de fato, assinou as portarias. Agora, daí aﬁrmar que ele deve ser responsabilizado solidário por recebimentos indevidos é uma ilação que, data máxima vênia, não guarda correlação com o que consta nos autos.
Isso, porque a conduta dele à frente do poder legislativo
demonstra justamente o contrário. Assim que teve conhecimento de que determinados servidores estariam recebendo valores aos quais não fariam jus, imediatamente ele cessou esses pagamentos e exonerou os referidos
servidores. Portanto, a ilação da área técnica de que ele
conhecia a realidade e que teria sido conivente com o recebimento indevido não guarda correlação com o que
consta nos autos. Porque assim que teve conhecimento
das irregularidades aqui aventadas, imediatamente tomou as providências necessárias enquanto ordenador de
despesa. Portanto, o simples fato de ser ordenador de
despesa não autoriza sua condenação de forma solidáwww.tce.es.gov.br

ria. Faço a presente sustentação oral não no sentido de
afastar a irregularidade, mas no sentido de que deva ser
mantida, até porque a irregularidade foi constatada. Faço essa consideração de que há perfeitamente a possibilidade de individualização das condutas. Ou seja, o Tribunal de Contas, a área técnica identiﬁcou – e essas pessoas estão como responsáveis – todas as pessoas que, de
fato, receberam os valores que não poderiam receber.
Mas não faz jus à condenação solidária pelo fato de ser
ele o ordenador de despesa, principalmente porque não
era ele que fazia as folhas de pagamento, não era ele que
controlava e atestava a execução do serviço. Porque todo o serviço estava devidamente atestado. Acreditava
ele que as comissões estavam executando os seus trabalhos e que as pessoas que recebiam os pagamentos faziam jus, por quê? Estava devidamente materializado
nessa formatação. Então, nesse apontamento dessa irregularidade, o que a defesa requer é que sejam utilizados
os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e
principalmente da matriz da responsabilidade, para demonstrar que todos os atos questionados não foram
anuídos pelo ora defendente. Como disse, pelo contrário,
assim que tomou conhecimento da irregularidade apontada, imediatamente exonerou os servidores e aquela irregularidade foi estancada. No entanto, a irregularidade
permanece, mas é perfeitamente possível a identiﬁcação
dos causadores dessa irregularidade. A defesa entende
que a manutenção da condenação deve se dar, estritamente, em relação aos demais, excluindo a responsabilidade do sr. Antonio Cesar Lázaro. Cito um julgado, Acórdão TC-2818/2014, prolatado nos autos do Processo TC8131/2009, publicação em 24/11/2014, página 72/76. O
julgado diz o seguinte na fundamentação: “Entendo que
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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o presente caso envolve um tema principal que deve ser
debatido, qual seja, a responsabilidade subjetiva e individualização da pena. Notadamente, porque em processos
julgados neste Plenário, proferi voto segundo critérios
pertinentes ao nexo de causalidade entre ação/omissão
do ordenador de despesa e irregularidades apontadas. A
formação da vontade da administração depende da atuação de vários agentes, integrantes de um ou diferentes
órgãos estatais. Essa atuação é feita por meio de processo administrativo, que é um conjunto de atos jurídicos,
inclusive atos particulares, necessários à manifestação
da vontade estatal. Tais atos, via de regra, não são praticados por um único agente, mas por vários agentes que
atuam em uma cadeia, numa relação de interdependência. Portanto, uma decisão administrativa não depende,
majoritariamente, da vontade única e exclusiva de um
agente público. Pelo contrário, as inúmeras decisões da
administração pública, ainda que tenha o ato ﬁnal expedido por um único agente, dependem do trabalho conjunto de inúmeros agentes que atuam por meio de um
processo administrativo. Nesse contexto, não se pode
exigir que a autoridade máxima de um órgão examine
todos os atos praticados pelos seus subordinados e antecessores em homenagem ao princípio da segregação de
funções. Nessa linha, ao expedir um ato, devem ser veriﬁcados pelos agentes superiores se os atos anteriores
possuem os elementos formais, mas é impossível exigir
que praticamente refaçam todos. Dessa forma, nesse caso concreto, concluo que diante da ausência de matriz de
responsabilidade, na instrução processual, e diante do
fato de que o responsável não concorreu para a ocorrência do ato, foi afastada a sua responsabilidade”. O relator foi o doutor Rodrigo. Entendo que o caso tratado ver-

sa exatamente sobre uma situação como essa. Porque,
de fato, ele fez a instituição das comissões e dos atos de
concessão da gratiﬁcação e ele era o ordenador de despesa. E quando o processo chegava para ele, e as folhas
de pagamento não eram realizadas por ele, estava atestado que aqueles agentes haviam praticados os atos que
faziam jus ao recebimento daquelas gratiﬁcações. Mas
constatou-se nos autos que o recebimento foi indevido.
Mas o processo em si, que inclui o pagamento e até a
execução do pagamento, se dava na perfeita sintonia e
todos os pareceres técnicos atestando a plena legalidade. Ou seja, a área técnica imputou a ele a responsabilidade solidária por esse pagamento simplesmente por ser
ordenador de despesa – esse é o fundamento utilizado
pela área técnica. E o outro argumento de ser ele a pessoa que expediu os atos de concessão das gratiﬁcações.
Entendo que esses dois elementos, por si só, não são suﬁcientes para ensejar a condenação. Os elementos dos
autos demonstram claramente o contrário das exposições realizadas pela área técnica, porque registro que
assim que ele tomou conhecimento da irregularidade, o
primeiro provimento adotado por ele foi cessar o pagamento de todas as gratiﬁcações, inclusive exonerando o
servidor que havia recebido, indevidamente tais valores.
Portanto, esse é o primeiro indicativo de irregularidade,
e pedimos que seja reformado, que seja aplicada a tese
da matriz de responsabilidade e que afaste a incidência
da penalidade solidária a ele. A segunda irregularidade
tratada pela área técnica e mantida como fundamento
para desaprovação das contas, refere-se ao sr. Adriano
Francisco Rocha ter acumulado a função de diretor-geral
da Câmara de Viana também como cargo de contador e
administrador. E aí teria ocorrido violação ao princípio de
www.tce.es.gov.br

segregações de funções. A área técnica reconhece que
essa nomeação não ensejou nenhum ônus para a administração pública municipal. Ou seja, não teve acúmulo
de função, nem mesmo pagamento de nenhum valor,
além daquele que ele estava elaborando. A área técnica
também reconhece e comprova que nenhum ato foi praticado por ele. Ou seja, apesar de ter havido a nomeação, não há nenhum processo licitatório ou nenhum ato
que pudesse ter sofrido a inﬂuência dessa suposta infração ao preceito da segregação de funções. Esses dois argumentos não foram enfrentados pela área técnica, nem
pelo Ministério Público, nem no processo originário e
também agora, mediante análise da peça recursal. A defesa pede e registra que apesar de não ter a obrigatoriedade de acolher os argumentos, é importante que o Plenário debata sobre esses dois pontos. Porque esses dois
pontos são fundamentais para esclarecer a questão da
segregação de função, principalmente para mostrar que
não há, no caso dos autos, nenhuma irregularidade aqui
ventilada que pudesse macular qualquer ato da administração, e aqui seria passível de uma recomendação, ou
até mesmo uma ressalva nesse apontamento de irregularidade. E o último apontamento suscitado pela área
técnica, refere-se - e também no acórdão que foi mantido - refere-se a uma suposta violação à Súmula 13 do
STF, que seria uma suposta prática de nepotismo. Isso
porque havia nomeação de dois irmãos, senhores Edson
Alves da Silva e Elson Alves da Silva - um era assistente
parlamentar. A defesa juntou aos autos - e esse argumento não foi analisado - uma declaração comprovando
que não havia, entre esses cargos, nenhuma ascendência ou subordinação hierárquica. O que, de acordo com a
defesa, afasta a incidência da Súmula 13. Razão que enQuinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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tendemos que não há que se falar em ato de prática de
nepotismo, porque não havia nenhuma vinculação de subordinação ou ascendência hierárquica entre esses dois
servidores. Isso porque o assistente parlamentar possui
uma vinculação direta com o vereador. Então, é uma
ponderação que também trazemos. Juntamos documentação, portarias municipais e uma declaração comprovando essa situação, que foi juntada ao Processo originário TC-1052/2014. Agradeço pela oportunidade desta
sustentação oral, requerendo a juntada do presente memorial aos autos e também das notas taquigráﬁcas. Requerendo também que as contas do sr. Antonio Cesar Lazaro possam ser aprovadas ou, subsidiariamente, aprovadas com ressalva, já que as irregularidades aqui tratadas não teriam o condão de macular os seus atos à frente do poder legislativo do Município de Viana. São essas
as considerações! Muito obrigado! O SR. CONSELHEIRO
EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Senhor
presidente, só uma observação, especialmente em relação à área técnica não ter se manifestado sobre a incompatibilidade com a segregação das funções. (leitura) Então, ele tece os comentários sobre essa questão de acumulação de funções. E nesse sentido, acompanho a área
técnica me manifestando nos seguintes termos: conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento. Ciência ao recorrente. Arquivar os autos, após o
trânsito em julgado. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Sua excelência
acompanha o entendimento técnico ministerial pelo conhecimento do recurso e negativa de provimento.” 09)
Ante pedido de preferência para a apreciação do processo TC-9801/2016, que trata de pedido de reexame interposto pela sociedade empresária SRE Engenharia e Cons-

truções Ltda em face do Acórdão TC-1925/2015, o senhor presidente passou a palavra ao senhor conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, que proferiu
voto pelo não conhecimento do recurso, sendo acompanhado pela integralidade do colegiado. 10) Durante o julgamento do processo TC-6033/2016, que trata de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Jaime Santos Oliveira Junior em face do Parecer Prévio TC-18/2016,
da Primeira Câmara deste Tribunal, de relatoria do decano do colegiado, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN, teceu comentários sobre a
repercussão processual de decisões a respeito do cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
bem como da necessidade da análise individualizada da
conduta dos gestores, comunicando, que, por critério de
isonomia, aliar-se-ia ao voto-vista do senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, ressaltando orientação
à Secretaria Geral das Sessões que só encaminhe os pareceres prévios após o trânsito em julgado do processo
eventualmente iniciado após a apreciação da prestação
de contas anual do chefe do poder executivo. Encerrada
a discussão, prevaleceu, por maioria, o voto-vista mencionado, restando vencidos o relator e o senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, que o acompanhou, pela negativa de provimento ao recurso, seguindo os pareceres. 11) Após o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO proferir seu voto no
Processo TC-2015/2018, que trata de pedido de revisão
interposto pelos senhores Flávio Sant Anna de Oliveira,
Maria Isabel Frade e Robinson Jorge Antunes em face do
Acórdão TC-1133/2015, o senhor conselheiro RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN sugeriu ao relator a
desconversão dos autos originários para ﬁscalização,
www.tce.es.gov.br

tendo em vista não haver mais danos ao erário, o que foi
acatado. 12) O senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO comunicou que se retiraria do Plenário por motivos de saúde, para realizar exames complementares na cidade de São Paulo, e informou que,
por isso, não estaria presente na sessão do dia posterior,
da Primeira Câmara. 13) O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER solicitou o adiamento do processo TC-1666/2018 com a aquiescência do Plenário, o
que foi anuído. 14) O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN solicitou o adiamento do
processo TC-2512/2017, tendo em vista a ausência do
senhor SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, que
proferiu voto-vista nos autos, o que foi consentido pelo
Plenário. 15) Durante a apreciação do processo TC2148/2018, que trata de consulta oriunda da Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, formulada pelo
senhor Victor da Silva Coelho, o Plenário se manifestou
conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas, aderindo ao novo voto do relator, senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN: “O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN Este processo houve diversas contribuições de vossa excelência e do conselheiro Domingos. Vou apenas ler para
reforçar minha posição aderindo à posição de vossas excelências. É um trecho bem curto. Uma jurisprudência do
TCU. Exatamente é a segunda pergunta, se é possível a
inexigibilidade de licitação. Então, vossa excelência já
discorreu sobre o tema e estou apenas demonstrando no
voto a fundamentação constante do Acórdão 1940/2015,
Plenário do Tribunal de Contas da União. Não farei a leitura toda, mas alguns trechos. (leitura) Estou apenas
acrescentando isso. Acho que não tem mais nada releQuinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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vante para ler. Mas está no voto. Então, a minha proposta de deliberação é: (leitura) apenas aderi ao entendimento do TCU, que responde pela possibilidade para
contratação de folha de pagamento que não vejo, de
acordo com os fundamentos do TCU, diferença substancial que impedisse aderir a esse entendimento para disponibilidade de caixa. Fiz esta explicação apenas porque
mudei de lá para cá. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - S. Exa. anuiu ao entendimento trazido pelo conselheiro Domingos na divergência em relação ao item 1. Anuiu com relação à divergência trazida pelo meu voto com relação ao item 2. E
acrescentou argumentos para anuir a essa nova posição.
Permanecendo, contudo, uma divergência com a área
técnica e ministerial. Além do que, trata-se de um processo de consulta. E por essa razão devemos colher a manifestação de todo o Plenário. Em discussão. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Vossa excelência também anuiu os complementos do conselheiro
Rodrigo Chamoun? O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Sim. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Perfeito. O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Em votação. O CONSELHEIRO SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES - Presidente, acompanho o parecer consulta do conselheiro Domingos, à anuição às
observações do conselheiro Chamoun. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO O conselheiro Domingos acompanhou? O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Acompanho
também tudo, acompanho também o conselheiro Chamoun. A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS - Acompanho. O SR. CONSELHEIRO SUBS-

TITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Acompanho. O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Também acompanhei.” 16) Durante a apreciação do Processo TC-11146/2015, que trata de representação, com pedido de provimento liminar cautelar
formulada pelo Ministério Público Especial de Contas
com objetivo de apurar possíveis irregularidades na contratação e manutenção de servidores temporários para
exercer funções típicas de servidores públicos efetivos,
constante da pauta do senhor conselheiro substituto
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, travou-se discussão acerca da
terceirização dos serviços de saúde, tenho o senhor presidente feito questionamento acerca das decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito e o relator destacado
que o problema é gerado pela falta de planejamento. Ao
ﬁnal, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN solicitou vista dos autos, tudo conforme
notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Senhor
presidente, acabei deixando dois itens, porque, na verdade, o entendimento do Plenário tem sido diverso. Vou retirar os itens 5.2 e o 5.3. Porque aqui coloca aquela questão da exigência - num processo seletivo simpliﬁcado - de
aplicar prova de conhecimento que já está consolidado
aqui. É incontroverso que, nesse caso, num processo seletivo, não se exige esse tipo de prova de conhecimento
prático. E também no outro item, que fala do conteúdo
programático em relação a esses itens. Então, estou retirando esses dois pontos do voto e farei a edição. Porque
no edital do processo seletivo consta os critérios isonômicos e objetivos de análise dos candidatos. E após a publicação do processo seja dada publicidade quanto aos
membros integrantes da banca examinadora. Cientiﬁcar
www.tce.es.gov.br

o representante e a Segex para monitoramento. Então,
basicamente as recomendações da área técnica é seguir
a lei. Mas tem essa controvérsia em relação à aplicação
da sanção pecuniária ao sr. José Tadeu Marino, e a questão do Ministério Público, que pugna pela regularidade
para os dois secretários. E estou entendendo, na esteira
de votos anteriores, extinção com julgamento de mérito.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - Deixa eu fazer uma consulta a vossa
excelência. Considerando que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível a terceirização na área da saúde, e considerando as notícias de opção de contratação
de OS, como ﬁcaria essa decisão de vossa excelência,
uma vez que isso poderia ser uma opção do gestor? O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI Entendo que não há uma relação direta entre ambos. A
funcionalidade - o Estado tem utilizado a contratação de
organizações sociais para ﬁns de gestões dos hospitais não interfere nesse resultado. Por isso que se exige uma
programação. Acho que o grande problema que temos
na administração pública, como um todo, em toda atividade, seja privada, seja pública, é a falta de planejamento. Então, ou as coisas são feitas para ﬁns imediatos. Ou
um gestor assume e dá a entender que se faz um planejamento só para aquele período, e não levando em consideração que a administração tem continuidade. Hoje
mesmo, ouvimos uma sustentação oral onde se colocou
que o gestor se sente desobrigado em relação às obrigações ﬁnanceiras, assumidas pelo município e não por ele
ou pelo gestor anterior, em relação a essa situação. Então, entendo que, se colocando o planejamento... Se existe um estudo de aplicar, organizações sociais, em relação
a essas empresas, ou até a possibilidade de terceirização
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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que viria, vou ser franco, que não vejo contradição. O que
entendo é que hoje, o que você tem é, talvez, uma falta
de planejamento, talvez um açodamento na contratação
dessas organizações sociais. Que estamos vendo várias
rescisões em relação a essas organizações. Só em processo que relatei teve o caso daquela que geria o Hospital
São Lucas, que teve problema; e agora, parece, que temos outro problema. Vendo o noticiário vemos essa organização social – acho que Santa Catarina, salvo engano. Então, quer dizer, você também tem os problemas envolvendo essas organizações. Mas voltando ao ponto inicial, não vejo a diﬁculdade se tiver um planejamento. Então, isso exige que você saiba o que vai fazer. E não fazer
de acordo com o que se tem na cabeça naquele momento. E planejando a médio e longo prazo. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO S. Exa. então, diverge... O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Solicito vista.” 17)
Ao ﬁnal da sessão, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN se manifestou sobre a
consulta deliberada na sessão, a respeito de eventual necessidade de revogação das anteriores, conforme notas
taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Senhor
presidente, sobre aquele parecer consulta, que votamos,
de Cachoeiro de Itapemirim, cooperativas, Banestes.
Acabei não alertando. Temos Parecer Consulta 19/1997,
36/2005, 02/2013, que versam, de forma central ou mais
periférica, sobre o tema. A pergunta que faço é: qual seria a melhor decisão para fazer? Uma revisão desses pareceres? O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO - O conselheiro Taufner esclareceu que o parecer relativo a 2013 - à época, salvo

engano, fui relator - não estava modiﬁcado. O que houve
foi uma modiﬁcação da lei que foi após a emissão do parecer, que trouxe a possibilidade de que não só banco oﬁcial, mas também cooperativa, integrasse esse polo, que
foi objeto de toda essa discussão. Então, é evidente que
vossa excelência, ao relatar a existência de todos eles, e
fechando com esse raciocínio atualiza – vamos dizer assim – a visão com relação ao todo. Mas com relação a
2013, especiﬁcamente, não há diferença. Ele vigeu ao
tempo em que a legislação assim funcionava. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Na realidade, ele continua vigorando naquela parte que... O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Do conceito de que banco oﬁcial é banco controlado pelo poder público. Basicamente é sobre isso o
que falava o Parecer 2013. – LEITURA DE ACÓRDÃOS E
PARECERES NÃO UNÂNIMES – O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN procedeu à leitura do Acórdão TC-596/2018, proferido nos autos do
processo TC-6713/2016. O senhor conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES procedeu à leitura dos Acórdãos TC-571/2018, proferido nos autos do processo TC1947/2002, TC-583/2018, proferido nos autos do processo TC-8512/2017, e TC-600/2018, proferido nos autos do processo TC-4981/2016. O senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, solicitou
ao secretário-geral das sessões que procedesse à leitura
do Acórdão TC-587/2018, proferido nos autos do processo TC-8441/2017, TC-592/2018, proferido nos autos do
processo TC-4332/2016, e TC-593/2018, proferido nos
autos do processo TC-6445/2016, da relatoria do senhor
conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA;
todos em atendimento ao artigo 73, inciso VII, do Regiwww.tce.es.gov.br

mento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 63 processos constantes da pauta, ﬂs. 44/59, parte integrante
da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou encerrada a sessão às 18 horas e 15 minutos, convocando, antes, os excelentíssimos senhores
conselheiros, senhores conselheiros substitutos e senhor procurador para a próxima sessão ordinária do Plenário, a ser realizada no dia 7 de agosto de dois mil e dezoito, nesta Sala das Sessões, à hora regimental, bem como para a 7ª sessão administrativa, a ocorrer no mesmo
dia, às 13 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.
PAUTA DA ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO - 31/7/2018
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 02122/2015-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida
Interessado: SECRETARIA M SAUDE VILA VELHA
Responsável: EDUARDO PEREIRA SOARES [ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], EVILASIO DE ANGELO, LUCIENNE RUSCIOLELLI PAIVA BASTOS, PABLO MARCIO RIBEIRO FREITAS, WALLACE DE MEDEIROS CAZELLI
Deliberações: Acórdão. Preliminarmente, desconverter
para ﬁscalização. Reconhecer a prescrição da pretensão
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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punitiva.
Processo: 01968/2016-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos: 09801/2016-6, 05985/2016-9, 12528/2014-9
Recorrente: RAQUEL FERREIRA DRUMMOND DE AGUIAR
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento.
Manter AC. Dar ciência. Arquivar.
Processo: 05985/2016-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos: 09801/2016-6, 01968/2016-8, 12528/2014-9
Recorrente: JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento.
Manter AC. Dar ciência. Arquivar.
Processo: 06033/2016-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
00990/2017-9,
02817/2013-1
Recorrente: JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES),
RODRIGO BARCELLOS GONCALVES (OAB: 15053-ES)]
Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Parecer Prévio. Devolvido. Conhecer. Provimento. Aprovação com ressalva. Determinação. Recomendações. Por maioria. Nos termos do voto-vista do
cons. Domingos. Vencido o relator e o cons. subst. João
Luiz, que votaram pela negativa de provimento, mantendo a rejeição das contas.
Processo: 09801/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória

Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos: 05985/2016-9, 01968/2016-8, 12528/2014-9
Recorrente: SRE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA [MURILO BOUZADA DE BARROS (OAB: 11467-DF)]
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Dar ciência. Arquivar.

Processo: 04330/2017-8

Unidade
gestora:
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02101/2017-2,
05568/20156,
01379/2014-3,
01371/2014-7
Recorrente:
LUCIANO
HENRIQUE
SORDINE
PEREIRA
[SÉRGIO
SEVERIANO
RODEX]
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
04291/2014-7
Interessado: ADRIANA CREMASCO, ADRIANA SPERANDIO, CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI, CLEBER
BUENO GUERRA, DAYSI KOEHLER BEHNING, LUCIANO
SANTOS REZENDE, LUIZ CARLOS REBLIN, RAQUEL FERREIRA DRUMMOND DE AGUIAR, ROBERTO MANNATO VALENTIM, SECURITY SEGURANCA LTDA [RICARDO
CARNEIRO NEVES JUNIOR (OAB: 16201-ES), THIAGO
AARAO DE MORAES (OAB: 12643-ES)], SONY DE FREITAS ITHO, SUELI MATTOS DE SOUZA, VANIA CARVALHO DE ARAUJO, VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Recorrente:
Ministério
Público
de
Contas
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento.
Dar ciência. Arquivar.

Processo: 03558/2017-5

Processo: 05873/2017-1

Processo: 03382/2017-3

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de São José
do Calçado, Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
05873/2017-1,
01469/2012-6
Recorrente: JOSE CARLOS DE ALMEIDA [HEVERTON DE OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR (OAB: 20661ES), JOSE CARLOS NASCIF AMM (OAB: 1356-ES),
LUIZ BERNARD SARDENBERG MOULIN (OAB: 12365ES), PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300ES), RODRIGO JOSE PINTO AMM (OAB: 10347ES), SILVIA CRISTINA VELOSO (OAB: 19793-ES)]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.
www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de São José
do Calçado, Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
03558/2017-5,
01469/2012-6
Recorrente: ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.
Processo: 06545/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 04306/2016-6, 01047/2015-3, 01046/2015-9
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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Interessado: CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO [DAIANE MARIA LOPES DA SILVA (OAB: 24770-ES), FERNANDA
VARELA SERPA (OAB: 20259-ES), MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES), RODRIGO FARDIN (OAB: 18985-ES)]
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 09305/2017-9
Classiﬁcação:
Uniformização
de
Jurisprudência
Interessado:
WANZETE
KRUGER
[OCTAVIO
LUIZ
GUIMARAES
(OAB:
6798-ES)]
Vista:
Rodrigo
Flávio
Freire
Farias
Chamoun
(Vista
1ª
Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Não conhecer. Arquivar.
Processo: 02015/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Apensos: 02037/2018-6, 03030/2012-7, 00764/2012-1
Interessado: FABIO DE OLIVEIRA SARMENTO, GREMIO
RECREATIVO ESCOLA SAMBA INDEPENDENTE BOA VISTA
Requerente: FLAVIO SANT ANNA DE OLIVEIRA [GABRIEL QUINTÃO COIMBRA, GUSTAVO BAYERL LIMA
(OAB: 14485-ES, OAB: 398329-SP)], MARIA ISABEL FRADE [GABRIEL QUINTÃO COIMBRA, GUSTAVO BAYERL LIMA (OAB: 14485-ES, OAB: 398329-SP)], ROBINSON JORGE ANTUNES [GABRIEL QUINTÃO COIMBRA, GUSTAVO BAYERL LIMA (OAB: 14485-ES, OAB: 398329-SP)]
Adiamento:
4ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer no que se refere ao julgamento das contas par Maria, Flávio e Robinson. Não
conhecer para Robinson quanto à multa. Negar provimento. Desconverter. Arquivar. Nos termos do voto do
relator com os acréscimos do cons. Rodrigo, pela des-

conversão dos autos originais, uma vez que não foi constatado dano ao erário.
Processo: 02037/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Apensos: 02015/2018-1, 03030/2012-7, 00764/2012-1
Interessado: FABIO DE OLIVEIRA SARMENTO, FLAVIO
SANT ANNA DE OLIVEIRA [GABRIEL QUINTÃO COIMBRA, GUSTAVO BAYERL LIMA (OAB: 14485-ES, OAB:
398329-SP)], GREMIO RECREATIVO ESCOLA SAMBA INDEPENDENTE BOA VISTA, MARIA ISABEL FRADE [GABRIEL QUINTÃO COIMBRA, GUSTAVO BAYERL LIMA
(OAB: 14485-ES, OAB: 398329-SP)], ROBINSON JORGE ANTUNES [GABRIEL QUINTÃO COIMBRA, GUSTAVO BAYERL LIMA (OAB: 14485-ES, OAB: 398329-SP)]
Requerente:
ORENIVA
MAGNAGO
PETRI
Adiamento:
4ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Desconverter. Arquivar. Nos termos do voto do relator, com os acréscimos
do cons. Rodrigo, pela desconversão dos autos originais,
uma vez que não foi constatado dano ao erário.
Processo: 02763/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
03743/2016-6
Interessado:
CLAUDIA
MARTINS
BASTOS
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Total: 14 processos
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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Processo: 04852/2011-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício:
2010
Responsável: AGAHTEC - TRANSPORTES LTDA - ME,
CENTRO EDUCACIONAL ISRAEL LTDA - ME [JOSE RAPHAEL ZAMBON SOUZA, LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)],
EDION DOS SANTOS ALMEIDA, ELBERTO GONCALVES
DE SOUZA, ELIAS DAL COL [JOSIMADSONN MAGALHAES
DE OLIVEIRA (OAB: 18957-ES)], EMILSON OTAVIO FIANCO JUNIOR [EMILSON OTAVIO FIANCO JUNIOR (OAB:
11560-ES)], LENILSON PEREIRA DA SILVA, LIA MARA
VASCONCELOS MACHADO, MAURO SERGIO CARNEIRO,
MAURO SERGIO DE SOUZA, RESOLUTA - SOLUCOES ORGANIZACIONAIS LTDA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)],
VALTER DE ARIMATEA LIMA, ZEOLITA TEIXEIRA VIANA
Vista:
Rodrigo
Flávio
Freire
Farias
Chamoun
(Vista
1ª
Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 04440/2013-1
Unidade
gestora:
Banco
de
Desenvolvimento
do
Espírito
Santo
S/A
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
Apensos: 02748/2013-2
Interessado: BANDES
Responsável: ANGELA SANTOS DA FONSECA, BARBARA DEPS BONATO, CARLOS MAGNO ROCHA DE BARROS, CLAUDIA COSTA FERNANDES, DANIELA CRISTIQuinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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NA QUEIROZ CAVALIERI, EVERALDO COLODETTI, FELIPE BRAGANCA XAVIER, GUILHERME HENRIQUE PEREIRA [RAPHAEL FREITAS DA SILVA], JANAINA BOECHAT PEISINO, JOAO GUERINO BALESTRASSI [MYTSA
KARLA PAES TIRONI TESSINARI (OAB: 12324-ES)], JOSE SATHLER NETO, JOSELANE BOLELLI PEREIRA CARDOSO, LEONARDO VIDAL MONTEIRO DA SILVA, MAISA PRETTI LARANJA DA SILVA, MARCOS VIANNA, MARIA DE FATIMA AMBROSIO GAVA, MARILIA MENEZES CARNEIRO, MAXWELL KOCH CONCEICAO, MYTSA
KARLA PAES TIRONI TESSINARI, ROGERIO MARCHIORI CABIDELI, ROSIANA NUNES, VALDIR DOS SANTOS
Deliberações: Acórdão. Rejeitar preliminares. Regular
com ressalva. Quitação para João Guerino. Acolher parcialmente razões de justiﬁcativas. Acolher razões de justiﬁcativas. Determinações. Arquivar. Por maioria. Vencido o cons. subst. João Luiz, que votou pela irregularidade
das contas, com multa de R$ 5.000,00 aos responsáveis,
subscrevendo o parecer do MPEC.
Processo: 05049/2017-6
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Sustentável
de
Vila
Velha
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
JADER
MUTZIG
BRUNA,
JOSE AMERICO MERLO, SIMONE PACHECO ST JEAN
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação.
Determinações. Arquivar.
Processo: 09139/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel da
Palha
Classiﬁcação:

Recurso

de

Reconsideração

Apensos: 05442/2015-9, 01091/2014-6, 01089/2014-9
Recorrente: HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)]
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 01666/2018-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Domingos
do Norte
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
Apensos: 08463/2013-1
Interessado: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA [LUCIAN QUINTAES CARDOSO (OAB: 24803-ES), MARCELLO
PINTO RODRIGUES (OAB: 28123-ES), MARGARETT DE
OLIVEIRA KUSTER, MICHELLE DALCAMIN PESSOA (OAB:
11322-ES), MILTRO JOSE DALCAMIN (OAB: 9232-ES)],
JOSE GERALDO GUIDONI [IGOR WANDY VOLZ (OAB:
22112-ES), JANDERSON VAZZOLER (OAB: 8827-ES)]
Recorrente: ELISON CACIO CAMPOSTRINI [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo: 02726/2018-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de São
Lourenço
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 04670/2016-2, 02928/2015-7, 02923/2015-4
Recorrente: MIGUEL LOURENCO DA COSTA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
www.tce.es.gov.br

Contas.
Processo: 02766/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica, Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento de Cariacica
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
TECNOSIG
TECNOLOGIA
&
GEOPROCESSAMENTO
LTDA
Responsável: BRUNO DE SOUZA LOVATTI, CLAUDIA HACKBART TEIXEIRA, GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR, HILANA BRUNELLI LEITAO FERREIRA, JORGE AUGUSTO BARCELOS MEIRELES, MICHEL JOSE DA SILVA, TEOFILO TEIXEIRA DIAS
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Improcedência. Determinação. Dar ciência. Arquivar.
Processo: 04811/2018-7
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal de Gestão e Planejamento de Cariacica
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA [KAIO REGIS FERREIRA DA SILVA (OAB: 149669-MG)]
Responsável: HELENICE BRENDA CANDEIA, RODRIGO MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE
Deliberações: Acórdão. Extinguir o processo sem resolução do mérito. Arquivar.
Processo: 05567/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
Apensos: 00119/2012-8
Interessado:

GILBERTO

FERNANDO
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CK, MANOEL MESSIAS MARTINS ROCHA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Recorrente: JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Deliberações: Decisão. Atribuir efeito suspensivo. Ao
NRC. Arquivar.
Total: 9 processos
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 11487/2015-1
Unidade gestora: Câmara
Classiﬁcação: Consulta

Municipal

de

Vitória

Deliberações: Adiado

Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta

Processo: 09070/2017-3

Processo: 02956/2018-3

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 03628/2015-1, 00445/2014-5, 00443/2014-6
Recorrente: PAULO FERNANDO MIGNONE [AMERICO SOARES MIGNONE (OAB: 12360-ES), CLAUDIA RODRIGUES
NASCIMENTO (OAB: 9787-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), GUSTAVO BAYERL LIMA (OAB: 14485ES, OAB: 398329-SP), KARLA LYRIO DE OLIVEIRA (OAB:
19807-ES), LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO (OAB:
19260-ES), THIAGO LOPES PIEROTE (OAB: 14845-ES)]
Deliberações: Adiado

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Fundão
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 04471/2016-1, 06601/2015-7, 06600/2015-2
Recorrente:
MARIA
DULCE
RUDIO
SOARES
Adiamento: 1ª Sessão

Processo: 02148/2018-7

Consulente: NAMY CHEQUER BOU HABIB FILHO
Adiamento: 5ª Sessão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim

Deliberações: Sobrestado

Classiﬁcação: Consulta

Processo: 06049/2016-1

Consulente: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
Cachoeiro de Itapemirim, VICTOR DA SILVA COELHO)
Adiamento: 1ª Sessão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Brejetuba
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
Apensos: 05096/2015-4
Recorrente:
JOAO
DO
CARMO
DIAS
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Dar ciência. Arquivar.
Processo: 02512/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Classiﬁcação: Consulta
Consulente: MUNICIPIO DE IBITIRAMA, REGINALDO SIMAO DE SOUZA
Adiamento: 4ª Sessão

Deliberações: Parecer em Consulta. Conhecer. Responder nos termos do novo voto do relator, que foi anuído pelo presidente, pelo cons. Domingos e pelos demais
membros.
Processo: 02486/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 03164/2013-7
Recorrente: ANGELO GUARCONI JUNIOR [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
www.tce.es.gov.br

Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Total: 7 processos
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 01148/2009-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida
Apensos:
02845/2009-3,
02615/2009-7
Responsável: ALMIR NERES DE SOUZA, IVAN CARLINI, ROGERIO CARDOSO SILVEIRA [FERNANDA VARELA
SERPA (OAB: 20259-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB:
5277-ES), MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES)]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. Extinção do processo sem resolução do
mérito. Arquivar. Por maioria. Vencido o cons. subst. João
Luiz, que votou pela aplicação de multa de R$ 5.000,00
aos responsáveis, nos termos do parecer ministerial.
Processo: 02574/2010-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2009
Apensos: 04985/2010-8
Interessado: CAMARA VILA VELHA
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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Responsável: A.M.M.DA COSTA SERVICOS DE INFORMATICA - ME, ALMIR NERES DE SOUZA, ANDERSON DE
OLIVEIRA ALMEIDA [ALOIR ZAMPROGNO FILHO (OAB:
11169-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), AMULIO FINAMORE FILHO (OAB:
1418-ES), ANTONIO CARLOS PIMENTEL MELLO (OAB:
1388-ES), MARIANA DA SILVA GOMES (OAB: 22270-ES)],
ANTONIO MARCOS DE FREITAS, ANTONIO SOUZA DOS
SANTOS [ALOIR ZAMPROGNO FILHO (OAB: 11169-ES),
ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), AMULIO FINAMORE FILHO (OAB: 1418-ES), ANTONIO CARLOS PIMENTEL MELLO (OAB: 1388-ES), MARIANA DA SILVA GOMES (OAB: 22270-ES)], AUTO LOCADORA MANOLA LTDA - ME [Rodrigo Lemos Borges], BELARMINO NUNES FILHO [SANTOS FERREIRA DE SOUZA
(OAB: 3462-ES), VITOR RIZZO MENECHINI (OAB: 10918ES)], CARLOS ALBERTO BITTENCOURT - ME, CARLOS
MAGNO DE JESUS PEREIRA, COMPOSICAO SERIGRAFIA
E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, GABRIELA BRAUM
KIEPERT, IVAN CARLINI [JOSEDY SIMOES NUNES (OAB:
5277-ES), MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES)], JOAO ARTEM [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES), MARCELO
SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES), RODRIGO FARDIN (OAB:
18985-ES)], JOAO BATISTA GAGNO INTRA [GILBERTO
ALVARES DOS SANTOS, GILBERTO ALVARES DOS SANTOS, LORENA ZUCATELLI DOS SANTOS, PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES), PRISCILA CANDIDO BONADIMAN], JONIMAR SANTOS OLIVEIRA [ALOIR
ZAMPROGNO FILHO (OAB: 11169-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), AMULIO FINAMORE FILHO (OAB: 1418-ES), ANTONIO CARLOS PIMENTEL MELLO (OAB: 1388-ES), MARIANA DA SILVA GO-

MES (OAB: 22270-ES)], JOSE RICARDO RANGEL PEYROTON [SANTOS FERREIRA DE SOUZA (OAB: 3462-ES), VITOR RIZZO MENECHINI (OAB: 10918-ES)], LIVRARIA E
PAPELARIA VILA PALESTINA LTDA - ME [ALEIXO MARCHETTE, IRACI ZEFERINO MARCHETTE], MANOEL ALVES LASCOLA - ME [Rodrigo Lemos Borges], MANOLA
CONFECCOES LTDA - ME [Rodrigo Lemos Borges], MARCOS ANDRE NOGUEIRA FRASSON, MARIA ELZA AVELAR
PONZO, MARIA MEIBER GUIMARAES MARTINHO, MOLDUVIDROS COMERCIO DE MOLDURAS E ACESSORIOS
LTDA - ME, OZIAS NUNES PEREIRA [ALTAMIRO THADEU
FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], PS DETALHES ACRILICOS LTDA - ME [EDINO CARDOZO COELHO, VANESSA ZAVARIZE COELHO], QUALITY COPIAS LTDA - ME [AMANDA DUARTE QUENUPE TORRES, LUSINETA BARBOSA MACHADO, MARCOS ANTONIO MACHADO, SANDRA DE
AGUIAR DUARTE], ROBSON RODRIGUES BATISTA [ALOIR
ZAMPROGNO FILHO (OAB: 11169-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), AMULIO FINAMORE FILHO (OAB: 1418-ES), ANTONIO CARLOS PIMENTEL MELLO (OAB: 1388-ES), MARIANA DA SILVA
GOMES (OAB: 22270-ES)], ROGERIO CARDOSO SILVEIRA [ALOIR ZAMPROGNO FILHO (OAB: 11169-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES),
AMULIO FINAMORE FILHO (OAB: 1418-ES), ANTONIO
CARLOS PIMENTEL MELLO (OAB: 1388-ES), MARIANA DA
SILVA GOMES (OAB: 22270-ES)], TENORIO MIGUEL MERLO [ALOIR ZAMPROGNO FILHO (OAB: 11169-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES),
AMULIO FINAMORE FILHO (OAB: 1418-ES), ANTONIO
CARLOS PIMENTEL MELLO (OAB: 1388-ES), MARIANA DA
SILVA GOMES (OAB: 22270-ES)], VALDIR NEITZEL [ALOIR
www.tce.es.gov.br

ZAMPROGNO FILHO (OAB: 11169-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), AMULIO FINAMORE FILHO (OAB: 1418-ES), ANTONIO CARLOS PIMENTEL MELLO (OAB: 1388-ES), MARIANA DA SILVA GOMES (OAB: 22270-ES)], VALTER RITO ROCON [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES
NUNES (OAB: 5277-ES), MARCELO SOUZA NUNES (OAB:
9266-ES), RODRIGO FARDIN (OAB: 18985-ES)], WANDERSON PIRES [SANTOS FERREIRA DE SOUZA (OAB:
3462-ES), VITOR RIZZO MENECHINI (OAB: 10918-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo: 03908/2015-1
Unidade
gestora:
Secretaria
de
Estado
de
Transportes
e
Obras
Públicas
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: FABIO NEY DAMASCENO [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES),
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), JOAO VICTOR DE FREITAS ESPINDULA (OAB: 13592ES), TATIANA MIRANDA ESPINDULA (OAB: 13589-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo: 05489/2015-5
Unidade gestora: Departamento Estadual de Trânsito
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Responsável: ANDERSON RICARDO AZEVEDO [ALINE
PEDRONI COLODETTI (OAB: 19970-ES), RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEXEIRA DE FREITAS], CARLOS AUGUSTO LOPES [ALINE PEDRONI COLODETTI (OAB: 19970-ES)],
DANIELA MENEZES LIMA, EDILANE ESCOBAR MAXIMO,
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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MILENA FOLLADOR JACCOUD, TARCILIO DEORCE DA
ROCHA [ALINE PEDRONI COLODETTI (OAB: 19970-ES)]
Terceiro
interessado:
ORRICO
&
CALIMAN
LTDA
[RAFAEL
HENRIQUE
GUIMARAES TEIXEIRA DE FREITAS (OAB: 14064-ES)]
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.

tação

Recorrente: HELIO HUMBERTO LIMA

Representante: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 21 REGIAO - CRQ XXI [VICTOR ATHAYDE SILVA (OAB: 11726-ES, OAB: 181411-RJ)]
Responsável:
PABLO
FERRACO
ANDREAO
Deliberações: Acórdão. Improcedência. Dar ciência. Arquivar.

Adiamento: 1ª Sessão

Processo: 06650/2016-9

Unidade gestora: Câmara Municipal de Serra
Classiﬁcação: Solicitação de Auditoria/Inspeção
Solicitante: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES, Serra, RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA), Terceiro (Aécio Darli de Jesus Leite)
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Dar ciência. Arquivar.

Unidade gestora: Câmara
Classiﬁcação:
Recurso
Apensos: 02548/2014-5

Municipal de Viana
de
Reconsideração

Recorrente: ANTONIO CEZAR LAZARO [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046ES), MARIANA DA SILVA GOMES (OAB: 22270ES), MARIANA DA SILVA GOMES (OAB: 22270-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 10374/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 09136/2016-1, 06630/2015-3
Recorrente:
EMANUELA
DA
CRUZ
LOBATO [RODRIGO CARLOS DE SOUZA (OAB: 7933ES), SERGIO CARLOS DE SOUZA (OAB: 5462-ES)]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02952/2018-5
Unidade gestora: Companhia Espírito Santense de Saneamento
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Represen-

Processo: 05752/2018-5

Processo: 05931/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra, Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos de Serra
Classiﬁcação: Embargos de Declaração
Apensos: 00982/2018-2
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Acolher os embargos
para alterar o AC TC-319/18. Arquivar.
Total: 9 processos
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Processo: 03494/2007-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame

www.tce.es.gov.br

Deliberações: Adiado
Processo: 05591/2013-9
Unidade gestora: Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 00990/2016-1, 06489/2015-7
Representante: AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BASICO E INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO ES, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável: ADIOMAR MALBAR DA SILVA, ALTAMIRO THOMAZ, EDIVALDO CORREA DE ASSIS, EDUARDO
ANTONIO MANNATO GIMENES, JADIR VIANA SANTOS,
JORGE ALEXANDRE DA SILVA, JORGE HELIO LEAL, JOSE EDUARDO PEREIRA, LUCIA VILARINHO, LUIZ PAULO
DE FIGUEIREDO, MARIA PAULA DE SOUZA MARTINS,
MARIALVA LYRA DA SILVA, PAULO AUGUSTO JABOUR
DE RESENDE, ROGERIO VASQUES BENEZATH, SERGIO LUIZ COELHO DE LIMA, SILVIO ROBERTO RAMOS
Terceiro interessado: AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BASICO E INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO ES,
CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A. [BRUNO CALFAT, DIEGO CABRERA, JORGE LUIZ SILVA ROCHA, Matheus Pinto de Almeida, RODRIGO LOUREIRO MARTINS
(OAB: 1322-ES), SERGIO BERMUDES], CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 17 REGIAO, CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES, DEQuinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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PARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, INSTITUTO ESTADUAL DE
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - IEMA, PODER
JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCIA - SECONT, Unidade Gestora (Procuradoria Geral do Estado)
Vista: Marco Antônio da Silva (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo: 06030/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante:
FABIO
NETTO
DA
SILVA
Responsável: IDELBLANDES ZAMPERLINI, JOAO CLEBER BIANCHI [FELIPE NASCIMENTO BERNABE (OAB:
14776-ES), HENRIQUE IGNATOWSKI PERIM (OAB: 21474ES), JOAO PEREIRA GOMES NETTO (OAB: 13411-ES),
LUIZ ALFREDO PRETTI (OAB: 8788-ES), MARCELO MARTINS ALTOE (OAB: 8787-ES), VITOR SEABRA SEIXAS PINTO (OAB: 16056-ES)], MARCELO DE SOUZA COELHO
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.
Processo: 12529/2014-3
Unidade gestora: Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Representante:
MINISTERIO
PUBLICO
DE
CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável: AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BASICO E INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO ES,
CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A. [Frederico Ferreira, Guilherme Valderato Mathias, João Pe-

dro Bion, Matheus Pinto de Almeida, RODRIGO LOUREIRO MARTINS (OAB: 1322-ES), Sergio Bermudes]
Terceiro interessado: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, Unidade Gestora (Procuradoria Geral do Estado)
Vista: Marco Antônio da Silva (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado
Processo: 08336/2016-4
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:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Apensos: 02056/2017-1, 01438/2017-1, 01408/2017-1
Representante: Membros do Ministério Público de Contas (HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
Terceiro interessado: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [ALISON KAIZER GUERINI DE ARAUJO (OAB:
20058-ES)], ALBERTO NOLLI TEIXEIRA [RODRIGO LOUREIRO MARTINS (OAB: 1322-ES), RODRIGO SANZ MARTINS],
ALVARO AFFONSO MOREIRA PENNA, ANTONIO JULIO
CASTIGLIONI NETO, AZIZ VIEIRA CHAER [RODRIGO LOUREIRO MARTINS (OAB: 1322-ES), RODRIGO SANZ MARTINS], BANCO RURAL DE INVESTIMENTOS S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX [RODRIGO LOUREIRO MARTINS (OAB:
1322-ES)], COIMEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA [RODRIGO LOUREIRO MARTINS (OAB: 1322-ES)],
www.tce.es.gov.br

CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A. [RODRIGO LOUREIRO MARTINS (OAB: 1322-ES)], CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA, COTIA TRADING S/A [CRISTINA
DAHER FERREIRA (OAB: 12651-ES, OAB: 383149-SP), EDISON VIANA DOS SANTOS, LUCIANO OLIMPIO RHEM DA
SILVA (OAB: 13676-BA, OAB: 10978-ES)], DUDAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. - ME [ALISON KAIZER GUERINI DE
ARAUJO (OAB: 20058-ES)], ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA [ALBERTO NEMER NETO (OAB:
12511-ES), ANDRE OURIVIO FERNANDES (OAB: 22490ES), BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA (OAB: 11612-ES),
CAROLINA SARMENTO SPALENZA, DA LUZ , RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS, DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI (OAB: 21041-ES), FELIPE ITALA RIZK (OAB: 12510ES), FERNANDO GOMES DOS SANTOS (OAB: 21054-ES),
ISABELA DE ARAUJO SAAR, LUISA PEREIRA VIANA, PEDRO COTA PASSOS (OAB: 22864-ES), RAFAEL RAMOS FRIGGI (OAB: 22862-ES), VINICIUS DINIZ SANTANA (OAB:
13758-ES)], ES-060 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. [RODRIGO LOUREIRO MARTINS (OAB: 1322ES)], FERNANDO ABOUDIB CAMARGO [RODRIGO LOUREIRO MARTINS (OAB: 1322-ES)], FERNAO DIAS PAIS [RODRIGO LOUREIRO MARTINS (OAB: 1322-ES), RODRIGO SANZ
MARTINS], JOAO BOSCO SANTOS DUTRA [RODRIGO LOUREIRO MARTINS (OAB: 1322-ES), RODRIGO SANZ MARTINS], JOAO FRANCISCO PEIXOTO SOFAL [RODRIGO LOUREIRO MARTINS (OAB: 1322-ES), RODRIGO SANZ MARTINS], JORGE HELIO LEAL, METRON ENGENHARIA LTDA [TADEU MESSINA DEPES], MOZART MIRANDA MENDES [RODRIGO LOUREIRO MARTINS (OAB: 1322-ES), RODRIGO SANZ MARTINS], OPERACAO DE RODOVIAS LTDA, SERVIX ENGENHARIA S A [RODRIGO LOUREIRO MARTINS (OAB: 1322-ES), RODRIGO SANZ MARTINS], TERVAP-PITANGA MINERACAO E PAVIMENTACAO LTDA [RODRIQuinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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GO LOUREIRO MARTINS (OAB: 1322-ES)], UNILESTE ENGENHARIA LTDA, URBESA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA [ALBERTO NEMER NETO (OAB: 12511-ES), ANDRE OURIVIO FERNANDES (OAB: 22490-ES), BRUNO DA
LUZ DARCY DE OLIVEIRA (OAB: 11612-ES), CAROLINA SARMENTO SPALENZA, DA LUZ , RIZK & NEMER ADVOGADOS
ASSOCIADOS, DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI (OAB: 21041ES), FELIPE ITALA RIZK (OAB: 12510-ES), FERNANDO GOMES DOS SANTOS (OAB: 21054-ES), ISABELA DE ARAUJO
SAAR, LUISA PEREIRA VIANA, PEDRO COTA PASSOS (OAB:
22864-ES), RAFAEL RAMOS FRIGGI (OAB: 22862-ES), VINICIUS DINIZ SANTANA (OAB: 13758-ES)], VITOR BUAIZ
Vista: Marco Antônio da Silva (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado
Processo: 02270/2017-6
Unidade gestora: Companhia de Desenvolvimento de Vitória, Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Adiamento: 1ª Sessão

Processo: 05570/2018-8

Deliberações: Adiado

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria de
Jetibá

Processo: 09344/2017-9
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Justiça
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Gestor da UG (Secretaria de Estado da Justiça, WALACE TARCÍSIO PONTES)
Responsável: IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA, WALACE TARCISIO PONTES
Deliberações: Decisão. Determinar a Instauração de Tomada de Contas Especial.
Processo: 02725/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos: 06204/2017-6, 11051/2014-2

Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado

Interessado:
MARCOS
AURELIO
PEDROSA
Recorrente: ROBERTINO BATISTA DA SILVA [ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), GEDSON BARRETO
DE VICTA RODRIGUES (OAB: 17274-ES, OAB: 151947RJ), ROBERTINO BATISTA DA SILVA JUNIOR (OAB:
22502-ES), THIAGO LOPES PIEROTE (OAB: 14845-ES)]
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Arquivar.

Processo: 06867/2017-8

Processo: 03816/2018-8

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Dores do Rio
Preto
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classiﬁcação:
Prestação
de
Contas
Mensal
Exercício: 2017

Apensos: 03938/2015-2

Responsável: GUERINO LUIZ ZANON

Recorrente: JOSE CARLOS MAGRO

Deliberações: Acórdão. Arquivar.

Representante: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
Responsável: CONASA INFRAESTRUTURA S.A. [IVAN ITIRO YABUSHITA], JOSE VICENTE DE SA PIMENTEL, LUCIANO SANTOS REZENDE

www.tce.es.gov.br

Classiﬁcação: Consulta
Consulente: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES, Santa Maria de Jetibá, HILARIO ROEPKE)
Deliberações: Decisão. Notiﬁcar 5 dias para juntar parecer jurídico
Total: 11 processos
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI
Processo: 00829/2012-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Fundão,
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida
Interessado:
IDENTIDADE
PRESERVADA
Responsável: BELTRAO FILHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ELIEL GOMES LEAL, GILMAR DE SOUZA BORGES [VICTOR SCHNEIDER FAE (OAB: 21143-ES), VITOR BASSI SERPA (OAB: 21951-ES, OAB: 212847-RJ)], GUILHERME HENRIQUE PEREIRA, ITAMAR PINHEIRO DA SILVA [ALESSANDRO ANDRADE PAIXAO (OAB: 8736-ES), SAULO PORTES
STHEL (OAB: 26466-ES), SEBASTIAO TRISTAO STHEL (OAB:
4623-ES), TRISTAO STHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C],
JOAO GUERINO BALESTRASSI, JOSE ANTONIO BOF BUFFON, JOSE FERNANDO DE FREITAS, JOSE SATHLER NETO,
MARCOS VIANNA, MARIA DULCE RUDIO SOARES [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO
CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], PEDRO SGARIA, RAFAEL
ANDREAO [RAPHAEL FREITAS DA SILVA], ROSIANA NUNES, SIAO PETROLEO S.A, WALDENOR CEZARIO MARIOT
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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Processo: 06676/2013-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
Apensos: 00248/2011-9
Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, JANETE NASCIMENTO DE CARVALHO
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento. Tornar insubsistente a Decisão TC-248/11. Diligência à origem. Dar
ciência. Arquivar. Extrair e juntar cópias. Desapensar o TC248/11.
Processo: 11146/2015-2
Unidade gestora: Ministério Público Especial de Contas
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 03909/2016-4
Responsável: DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS, JOSE TADEU MARINO [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB:
12149-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB:
12122-ES)], PABLO RODNITZKY, RICARDO DE OLIVEIRA
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
Processo: 05031/2016-8
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Esportes
e
Lazer
de
Vitória
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
Interessado: Gestor da UG (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória, WALLACE NASCIMENTO VALENTE)
Responsável:
FEDERACAO
CAPIXABA
DE
BASQUETEBOL,
TELMO
RIOMAR
Deliberações: Acórdão. Declarar revelia de Telmo Riomar.
Irregular para Telmo e para Federação Capixaba de Bas-

quete. Ressarcimento solidário. Multa de R$ 3.000,00 para cada. Arquivar.
Processo: 05086/2016-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício:
2015
Responsável: ALVAREZ MARCHITO DE SIQUEIRA FILHO,
LEONARDO CAETANO KROHLING, LIGA ESPIRITOSSANTENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA, ROGERIO SARMENTO
Vista:RodrigoFlávioFreireFariasChamoun(Vista-2ªSessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Acolher parcialmente defesa de Leonardo. Afastar ressarcimento. Multa R$
15.000,00. Acolher defesa da Liga, de Rogério e de Alvarez. Determinação. Arquivar. Por maioria. Nos termos do
voto-vista do cons. Rodrigo. Vencido o relator, que manteve seu voto.
Processo: 06836/2016-4
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Serviços de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável: FERNANDO CASTRO ROCHA, MARCELO RIBEIRO VIANNA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Recomendação. Arquivar. Por maioria. Nos termos do voto vogal do
cons. Rodrigo. Parcialmente vencido o relator, que votou
pela regularidade com ressalva para Fernando, com expedição de determinação, de acordo com os pareceres técnico e ministerial.
Processo: 05892/2017-4
Unidade gestora: Câmara Municipal
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
www.tce.es.gov.br

Apensos: 04821/2009-1
Interessado: DPCC - CAPACITACAO, CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM ADMINISTRACAO S/S LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA, JORNAL FOLHA DO CAPARAO LTDA ME, VICENTE GONCALVES E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Recorrente: FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB:
15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo: 07562/2017-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 04388/2016-4, 12870/2015-7, 03249/2015-1,
01406/2015-5
Recorrente: AMADEU BOROTO [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO (OAB: 8695-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo: 08251/2017-4
Unidade gestora: Câmara
Classiﬁcação: Consulta

Municipal

de

Itarana

Consulente: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES, Itarana, EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA)
Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.
Processo: 08814/2017-1

de

Ibatiba

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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Apensos: 05770/2012-4
Interessado: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA, FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE, MARCO ANTONIO DE MORAES
Recorrente: LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento parcial. Reformular AC. Arquivar.
Processo: 09076/2017-1
Unidade gestora: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação:
Recurso
Apensos: 01052/2014-6

de

Reconsideração

Interessado: ADRIANO FRANCISCO ROCHA, ALCIMAR MARIANO DE MORAIS, ALDASIR DA PENHA CARDOSO, CARLOS
GAMA DE ALMEIDA, EDSON ALVES DA SILVA, ELSON ALVES DA SILVA, FLAVIO FABIANO, MARTHA PASSINE SIQUEIRA GERA, PAULO CESAR CUNHALIMA DO NASCIMENTO
Recorrente: ANTONIO CEZAR LAZARO [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Dar
ciência. Arquivar.
Processo: 00059/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
Apensos: 01014/2018-3, 03328/2014-4
Interessado: ALCIO DE ARAUJO, ALEXANDRE DUTRA SALGADO, ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI, ASSOCIACAO MENSAGEIROS DA BOA NOVA [ANA PAULA
WOLKERS MEINICKE (OAB: 9995-ES, OAB: 179624-RJ), Fe-

lipe Felix Amaral], DALTACIR FERREIRA DOS SANTOS, ELLEN VIRGINIA DE FREITAS TONONI ALVES, FABIANA MAIORAL FORESTO, IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES, JADER MUTZIG BRUNA, JOSE HERMINIO RIBEIRO, KLEDSON ANDRADE COSTA, OSAMU FRANCISCO
TAKAHATA [HENRIQUE GEAQUINTO HERKENHOFF (OAB:
20615-ES)], RAFAEL FAVATTO GARCIA, RODNEY ROCHA
MIRANDA, ROMARIO DE CASTRO, SEVERINO ALVES DA
SILVA FILHO, SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO
Recorrente: CRISTIANY ALVES DE OLIVEIRA FONTENELLE
Deliberações: Adiado
Processo: 01014/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
Apensos: 00059/2018-9, 03328/2014-4
Interessado: ALCIO DE ARAUJO, ALEXANDRE DUTRA SALGADO, ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI, ASSOCIACAO MENSAGEIROS DA BOA NOVA [ANA PAULA
WOLKERS MEINICKE (OAB: 9995-ES, OAB: 179624-RJ), Felipe Felix Amaral], CRISTIANY ALVES DE OLIVEIRA FONTENELLE, DALTACIR FERREIRA DOS SANTOS, FABIANA MAIORAL FORESTO, IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES, JADER MUTZIG BRUNA, JOSE HERMINIO RIBEIRO, KLEDSON ANDRADE COSTA, OSAMU FRANCISCO
TAKAHATA [HENRIQUE GEAQUINTO HERKENHOFF (OAB:
20615-ES)], RAFAEL FAVATTO GARCIA, RODNEY ROCHA
MIRANDA, ROMARIO DE CASTRO, SEVERINO ALVES DA
SILVA FILHO, SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO
Recorrente: ELLEN VIRGINIA DE FREITAS TONONI ALVES
Deliberações: Adiado
Total: 13 processos
Total geral: 63 processos
Republicada por incorreção na publicação anterior
www.tce.es.gov.br
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RELATORES

Atos dos Relatores
Decisão em Protocolo 00510/2018-1

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

Protocolo(s): 17660/2018-6
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 06/12/2018 13:31
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Interessado(s): RICARDO CASSA MONTEIRO
Trata o presente expediente de requerimento de cópias
do Processo TC 1588/1995-6, formulado pelo interessado Sr. RICARDO CASSA MONTEIRO.
Neste contexto, com fundamento no artigo 265 do Regimento Interno desta Corte de Contas, DEFIRO o pedido de cópia do Processo TC 1588/1995-6, 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 de Contas, 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 TC 1588/1995-6, devolvendo-o ao local onde se encontrava.
Em, 6 de dezembro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br

Decisão Monocrática 01916/2018-1
Processo: 03087/2018-6
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: CLAUDIO DENICOLI DOS SANTOS
Responsável: ELIEZER SOARES ROCHA JUNIOR, WELINGTON SILVA
O presente processo trata de Tomada de Contas Especial
instaurada pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano
e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Cariacica. A
Tomada de Contas Especial foi determinada pelo Acórdão TC 1262/2016 – Plenário, deliberado em razão do
Processo TC 2276/2011.
Considerando a Manifestação Técnica nº 01732/2018-5
da Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não
Especializadas - SecexMeios e com fundamento no artigo 358, III, do Regimento Interno desta Corte de Contas DECIDO:
NOTIFICAR os Srs. Cláudio Denicoli dos Santos – Secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio
Ambiente e Eliezer Soares Rocha Junior – Secretário de
Controle e Transparência, para que no prazo de 30 (trinta) dias encaminhem:
Cópia das notas ﬁscais, com base nas quais foram efetuados pagamentos, bem como dos orçamentos, obtidos em pesquisa de preço de mercado, que tenham sido
utilizados pela entidade convenente ou contratada para realização da “III feira Ambiental de Cariacica” cujos
preços neles praticados foram adotados pela Comissão
de Tomada de Contas Especial como parâmetro de conQuinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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trole para aferições de sobrepreço e superfaturamento
nas contratações realizadas para atender à “IV feira Ambiental de Cariacica”, referente ao Termo de Parceria nº
01/2010;
Cópia dos documentos, integrantes dos procedimentos administrativos municipais, relativos à celebração de
convênio, termo de parceria ou contratação de entidade para realização da “III feira Ambiental de Cariacica”,
ou dos correspondentes processos de liquidação de despesa ou de prestação de contas, que porventura tenham
sido utilizados pela Comissão de Tomada de Contas Especial como justiﬁcativa para afastar a caracterização do
sobrepreço e superfaturamento nas contratações realizadas para atender à “IV feira Ambiental de Cariacica”, com
base no Termo de Parceria nº 01/2010;
Que complemente o relatório da Tomada de Contas Especial, de modo que seja aferida a existência de sobrepreço
e superfaturamento nas contratações referentes à “IV feira Ambiental de Cariacica”, tomando por base a comparação entre os preços efetivamente praticados nas contratações realizadas para atender à “III feira Ambiental de Cariacica” e à “IV feira Ambiental de Cariacica”, no tocante a
todos os itens contratados;
Cópia dos documentos, referentes ao patrocínio privado,
para realização da “III feira Ambiental de Cariacica”.
Encaminhar cópia da Manifestação
01732/2018-5 aos interessados.

Técnica

nº

Dar ciência aos Responsáveis 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, 06 de dezembro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Decisão Monocrática 01895/2018-3
Processos: 13605/2015-1, 10394/2016-3, 13377/20157, 06317/2010-9
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMVA - Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: ELIESER RABELLO
Interessado: IZABELA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO, ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS, SERGIO HERKENHOFF
COELHO, LEONICE BARBARA FAVORO, ELIANE PERIM TURINI, VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Elieser Rabello, Prefeito Municipal
de Vargem Alta durante o exercício de 2009, em face do
Acórdão TC 1066/2015, prolatado nos autos do Processo
TC 6317/2016, que trata de Auditoria Ordinária na Prefeitura Municipal de Vargem Alta, exercício de 2009, que
rejeitou as justiﬁcativas do recorrente, apenando-o com
multa de 1000 VRTE.
O Acórdão TC-1066/2015 – Primeira Câmara, reiterado
pelo Acórdão TC-801/2016 – Primeira Câmara e parcialmente reformado pelos Acórdão TC-827/2018 – Plenário e TC 825/2018 – Plenário, imputou a Eliezer Rabello,
Sérgio Herkenhoﬀ Coelho e Izabela Maria Pereira de Azevedo multas pecuniárias nos valores correspondentes a
750 VRTE, 750 VRTE e 500 VRTE, nesta ordem.
Infere-se da certidão às ﬂs. 88 e 57 que o trânsito em
julgado dos acórdãos TC-827/2018 – Plenário e TC825/2018 – Plenário consumou-se em 30/10/2018 e
1°/11/2018, respectivamente.
www.tce.es.gov.br

A Secretaria do Ministério Público de Contas por meio do
Termo de Veriﬁcação nº. 101/2018-1 certiﬁca que o Sr.
Sérgio Herkenhoﬀ Coelho recolheu a maior a quantia
de 15,07 VRTE do valor da multa a ele aplicada.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 5906/2018-5 subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pela expedição da
quitação ao Sr. Sérgio Herkenhoﬀ Coelho quanto à
multa pecuniária individual no valor de 750 VRTE (setecentos e cinquenta), aplicada pelo acórdão condenatório e posterior arquivamento do feito, na forma do art.
330, II e IV, do RITCEES, devolvendo-se previamente os
autos à Secretaria do Ministério Público de contas para
os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
É o relatório, passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º,
estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual delegou aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Veriﬁco que o valor correspondente a multa aplicada ao
responsável Sr. Sérgio Herkenhoﬀ Coelho, foi pago a
maior no valor correspondente a importância de 15,07
VRTE, conforme os Termo de Veriﬁcação nº.101/2018-1,
expedido pela Secretária do Ministério Público de Contas.
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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Portanto, entendo que a multa está devidamente quitada, tendo em vista que foram preenchidos os requisitos
dispostos no art. 460 do Regimento Interno, vejamos:

to pelo Sr. Maciel Ferreira Couto, em face ao Acórdão TC 1244/2016, proferido nos autos do Processo TC
4324/2013.

Art. 460. Comprovado o recolhimento integral, o Tribunal expedirá a quitação do débito ou da multa ao responsável, após audiência do Ministério Público junto ao
Tribunal.

O Acórdão TC-1244/2016 – Segunda Câmara, reiterado
pelo Acórdão TC-1326/2017 - Plenário, condenou Weslem Santana Ferreira e Maciel Ferreira Couto em multa pecuniária individual no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais).

DECISÃO
Ante ao exposto, DECIDO:
Dar a devida QUITAÇÂO da MULTA aplicada ao Sr. Sérgio
Herkenhoﬀ Coelho, nos termos do artigo 460 do Regimento Interno deste Tribunal.
Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso II e IV, do Regimento Interno.
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
Vitória ES, 03 de dezembro de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01922/2018-7

Infere-se da informação às ﬂs. 96 que o trânsito em
julgado do Acórdão supracitado consumou-se em
15/02/2018.
Por meio da Decisão Monocrática Preliminar – DECM
1662/2018, determinou o arquivamento do feito sem
baixa/responsabilidade dos responsáveis supracitados
em razão dos protestos extrajudiciais das multas aplicadas pelo acórdão condenatório.
A Secretaria do Ministério Público de Contas por meio
do Termo de Veriﬁcação nº. 107/2018 certiﬁca que o
Sr. Maciel Ferreira Couto, recolheu menor no valor correspondente a importância de 0,0030 VRTE, do valor da
multa a ele aplicada.

09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º,
estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual delegou aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Veriﬁco que o valor correspondente a multa aplicada ao
responsável Sr. Maciel Ferreira Couto, foi pago a menor
no valor correspondente a importância de 0,0030 VRTE,
conforme os Termo de Veriﬁcação nº.107/2018, expedido pela Secretária do Ministério Público de Contas.
Porém, entendo que existe uma grande proximidade entre o valor efetivamente cumprido e o determinado pelo acórdão condenatório, remanescendo um débito desprezível a ponto de ensejar a cobrança complementar.
Portanto, entendo que a multa está devidamente quitada, tendo em vista que foram preenchidos os requisitos
dispostos no art. 460 do Regimento Interno, vejamos:
Art. 460. Comprovado o recolhimento integral, o Tribunal expedirá a quitação do débito ou da multa ao responsável, após audiência do Ministério Público junto ao
Tribunal.

Recorrente: MACIEL FERREIRA COUTO

Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 6035/2018-9, subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pela expedição da
quitação ao Sr. Maciel Ferreira Couto e requerendo o arquivamento do feito, na forma do artigo 330, II e IV do
RITCEES, solicitando, ainda, a devolução dos autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para devidos registros no sistema de cobrança do e-TCEES.

Procurador: MACIEL FERREIRA COUTO (OAB: 8622-ES)

É o relatório, passo a fundamentar.

Ante ao exposto, DECIDO:

RELATÓRIO

FUNDAMENTAÇÃO

Tratam os autos de Pedido de Reexame interpos-

Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº

Dar a devida QUITAÇÃO ao Sr. Maciel Ferreira Couto,
nos termos do artigo 460 do Regimento Interno deste

Processos: 02267/2017-4, 04324/2013-1
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
UG: TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo
Relator: Domingos Augusto Taufner

www.tce.es.gov.br

Ressalto, porém, que em virtude da ausência de pagamento da multa aplicada aos demais responsáveis, os
autos deveram seguir o trâmite regimental.
DECISÃO

Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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Tribunal.

15/15/2014.

sentes autos.

Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso II e IV, do Regimento Interno.

Por meio da Decisão Monocrática Preliminar – DECM
860/2018, ﬂs. 541/543, foi concedida a quitação ao responsável em razão do recolhimento integral da multa a
ele aplicada, remanescendo o valor do débito de ressarcimento ao erário no valor de 3.840.1661 VRTE.

Inicialmente, registro que por meio da Decisão Monocrática Preliminar – DECM 860/2018, ﬂs. 541/543, foi concedida a quitação ao responsável em razão do recolhimento integral da multa a ele aplicada, remanescendo o
valor do débito de ressarcimento ao erário no valor equivalente a 3.840.1661 VRTE.

Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
Vitória ES, 07 de dezembro de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01921/2018-2
Processo: 02392/2010-8
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: PREFEITURA ITAGUACU
Responsável: ROMARIO CELSO BAZILIO DE SOUZA
RELATÓRIO
Tratam os autos de Auditoria Ordinária, convertido em
Tomada de Contas Especial, da Prefeitura Municipal de
Itaguaçu, referente ao exercício de 2009, sob a responsabilidade do Sr. Romário Celso Bazilio de Souza.
O Acórdão TC 667/2014-Primeira Câmara, condenou
o Sr. Romário Celso Bazilio de Souza, ao pagamento
de multa pecuniária individual no valor correspondente a 500 VRTE e imputou-lhe débito, em favor do erário
municipal, na quantia equivalente a R$ 7.400 (sete mil e
quatrocentos reais), equivalente a 3.840,1661 VRTE.
Infere-se da informação às ﬂs. 373 que o trânsito em
julgado do Acórdão supracitado consumou-se em

A Secretaria do Ministério Público de Contas por meio do
Termo de Veriﬁcação nº. 104/2018-5 certiﬁca que o Sr.
Romário Celso Bazilio de Souza, recolheu integralmente
o valor do ressarcimento a ele imputado, no valor equivalente a 3.840,1661 VRTE.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 6025/2018-5, subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pela expedição da
quitação ao Sr. Romário Celso Bazilio de Souza.
Entretanto, em virtude da ausência de pagamento do
débito ressarcimento imputado ao Sr. Romário Celso Bazílio de Souza, o Parquet de Contas requer a devolução
dos autos à Secretaria do Ministério Público de Contas
para ﬁscalização e monitoramento da execução do Acórdão TC 667/2014-Primeira Câmara.
É o relatório, passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º,
estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual delegou aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos prewww.tce.es.gov.br

Veriﬁco que, conforme o Termo de Veriﬁcação TC
104/2018, o Sr. Romário Celso Bazilio de Souza, efetuou
o pagamento integral do débito de ressarcimento ao
erário a ele imputada no valor equivalente a 3.840,1661
VRTE.
Dessa forma, em virtude do pagamento integral da multa, entendo que a mesma está devidamente quitada,
tendo em vista que foram preenchidos os requisitos dispostos no art. 460 do Regimento Interno, vejamos:
Art. 460. Comprovado o recolhimento integral, o Tribunal expedirá a quitação do débito ou da multa ao responsável, após audiência do Ministério Público junto ao
Tribunal.
Ressalto, porém, que em virtude da ausência de pagamento da multa aplicada aos demais responsáveis, os
autos deveram seguir o trâmite regimental.
DECISÃO
Ante ao exposto, DECIDO:
Dar a devida QUITAÇÃO ao Sr. Romário Celso Bazilio de
Souza, nos termos do artigo 460 do Regimento Interno
deste Tribunal.
Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso II e IV, do Regimento Interno.
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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Contas, conforme solicitado.
Vitória ES, 07 de dezembro de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01923/2018-1
Processo: 07068/2017-2
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2017
UGs: MPES - Ministério Público do Estado do Espírito
Santo, TRIBUNAL DE JUSTICA – Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: ANCKIMAR PRATISSOLLI
Responsável: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, MARCELO TAVARES DE ALBUQUERQUE,FABRICIO DA SILVA CABIDELLI
Diante do indício de irregularidade de que trata a Instrução Técnica Inicial n° ITI 00720/2018-1, com fulcro nos
artigos 56, III e 63, I c/c o art. 142, §1º, da Lei Complementar nº 621/2012, DECIDO:
CITAR, o Sr. Marcelo Tavares de Albuquerque – Secretário Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo, para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis (art. 157, II do Regimento Interno desta Corte de
Contas), preste os esclarecimentos que julgar pertinente
e/ou recolha a importância devida, quanto ao indício de
irregularidade apontado na Instrução Técnica Inicial ITI
00720/2018-1.
Determino o encaminhamento de cópia integral da Instrução Técnica Inicial nº 00720/2018-1, para remessa ao
interessado, juntamente com o Termo de Citação.

ADVERTÊNCIAS:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
b) 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.
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na
forma do artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo
Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar
621/2012 e regulamentado pela Resolução TC 262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os
meios em direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral, deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas quando do julgamento dos presentes autos, cuja
data será publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação
da pauta de julgamento na forma do art. 101 do mesmo
diploma regimental, tudo em observância aos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da publicidade.
e) Para ﬁns de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei
Complementar 621/2012, os responsáveis deverão observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas na Instrução Técnica Inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação powww.tce.es.gov.br

derá implicar em sanção de multa, conforme disposição
dos arts. 135, §2º, da LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Vitória/ES, 07 de dezembro de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01926/2018-5
Processos: 04866/2018-8, 04309/2018-6, 04688/2008-1
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMP - Prefeitura Municipal de Piúma
Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: ASSIS DEBIAZI GONCALVES DA SILVA, VALTER LUIZ POTRATZ, VIACAO SUDESTE LTDA, NELSON
MORGHETTI JUNIOR, MC6 PROMOCOES E EVENTOS LTDA, SM COMUNICACOES LTDA
Interessado: JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA, JOSE
PASSOS MARTINS FILHO, RADIO CULTURA DE CASTELO
FM LTDA, ABERTURA COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, LONGUE &
COSSI LTDA - ME, A. D. PEREIRA FILHO, LUZES & MARQUES PRODUCOES, MARKETING E AGENCIAMENTO ARTISTICO LTDA - ME, NUCLEO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
- ME, MANOEL ALVES FERREIRA - ME, STHYWES AMARO
SILVA, JOAO BATISTA CERUTTI PINTO, SELMA LUCIA DE
ABREU NASCIMENTO, MARCO ANTONIO RODRIGUES DINIZ, LUCIANO DE ARAUJO PEDROZA, CARLOS HENRIQUE
FONSECA AREIA, MAR AZUL COMERCIO E UTILIDADES
PARA O LAR LTDA -ME, PRODUCOES ARTISTICAS JHOUTRO MUNDO S/C LTDA, UBIRAJARA FIGUEIREDO ALVES ME, C & K PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME, AC PROMOCOES & PUBLICIDADE LTDA - ME, FOCO DE LUZ PROQuinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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DUCOES DE VIDEO LTDA - ME, T.C PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME, RM INTERMEDIACAO MERCANTIL LTDA,
VIPSUL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA - ME, POUSADA ILHA DO SOL LTDA - ME, ZENAIDE BIANCHI DOS SANTOS - ME, MONTE AGHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME, SIMOES & COSTA PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME, MASSETE LOCACAO E EVENTOS LTDA ME, J. M. PRODUCAO, EVENTOS E SERVICOS LTDA, RIOMAR EVENTUS REALIZACOES ARTISTICAS LTDA - ME, TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA, J.R.G LOCACOES DE APARELHOS RECREATIVOS
E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME, ELO PRODUCOES
ARTISTICAS LTDA - ME, EUGENIO RANGEL RAMPINELLI ME, GREMIO RECREATIVO E BLOCO CARNAVALESCO PAZ
E AMOR, BLOCO CARNAVALESCO DO H, ECO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, TECNOSON LTDA - ME, THOMPSON
& MENDONCA LTDA - EPP, CASSIANE FERREIRA DE MELO LINDOSO - ME, MIRANDA & MULINARI LTDA - ME,
PLUMATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, DI ROGER
CASTELAR LINDOSO - ME, ARTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, RADIO MARATAZES FM LTDA - EPP,
SOMBRASIL COMUNICACOES LTDA - EPP, S M COMUNICACOES LTDA - EPP, SAYONARA G B BAPTISTA - ME, SIDNEI CARLOS DUTRA - ME, ASSOCIACAO COMUNITARIA
UNIDOS DE PIUMA, NEVES COELHO DOS SANTOS
Procuradores: FABIANO CARVALHO DE BRITO (OAB:
11444-ES, OAB: 105893-RJ), OTAVIO AUGUSTO COSTA SANTOS (OAB: 9710-ES), ADRIANO ELIODORO GONÇALVES, ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA, LUIZ GONZAGA AMORIM, MARCO ANTONIO RODRIGUES DINIZ
(CPF: 075.310.106-82), DAYVID CUZZUOL PEREIRA (OAB:
11172-ES), JOÃO ROBERT CUZZUOL PEREIRA, WALDO
MAGNAGO DE MATTOS, WALLACE MACEDO DA SILVA,

MARCOS VINICIUS ABRAHÃO FERREIRA, ADRIEN MOREIRA LOUZADA, LIZYANNE CASTELAR LINDOSO, ANTONIO
MARCOS ROMANO, DAYVSON FACCIN AZEVEDO (OAB:
9635-ES), LUCIANO TADEU MACHADO CAMPOREZ, ALESSANDRA ANTUNES COELHO (OAB: 18873-ES), BRUNO
OLIVEIRA CARDOSO (OAB: 522A-ES, OAB: 103883-RJ),
FERNANDA MONIQUE RODRIGUES DOS SANTOS (OAB:
17334-ES), LEONARDO FELIPE PIMENTA DE PAOLI (OAB:
22582-ES), LUIZA GOMES LIMA, NEIMAR ZAVARIZE (OAB:
11117-ES), RAFAEL LIBARDI COMARELA (OAB: 11323ES), RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA (OAB: 17096-ES), CARLA FERNANDA DE PAULA SILVA (OAB: 10409-ES), CELSO
CEZAR PAPALEO NETO (OAB: 15123-ES, OAB: 212260RJ), REBECA RAUTA MORGHETTI (OAB: 16463-ES), PATRICIA PERUZZO NICOLINI (OAB: 16461-ES), ALEX VAILLANT
FARIAS, ALEXANDRE COSTA SIMÕES, FELIPE TELES SANTANA, JOSE ALEXANDRE CHEIM SADER, MARIA LUCIA
CHEIM JORGE, OLAVO RENATO BORLANI JUNIOR
Tratam os presentes autos de Recursos de Reconsideração interpostos por: MC6 Promoções e Eventos (ﬂs.
05/08, peça eletrônica 02), Nelson Morghetti Junior (ﬂs.
11/55, peças eletrônicas 04 e 05), SM Comunicações LTDA (ﬂs. 59/78, peça eletrônica 08), Viação Sudeste LTDA
(ﬂs. 84/90, peça eletrônica 12), Assis Debiazi Gonçalves
da Silva (ﬂs. 94/97, peça eletrônica 15), e Valter Luiz Potratz (ﬂs. 101/113, peça eletrônica 18), em face do Acórdão 00210/2018-3 – Segunda Câmara, prolatado no processo TC 4688/2008, o qual não acolheu preliminares arguidas, considerou procedente a Denúncia, converteu o
feito em Tomada de Contas Especial, rejeitou as alegações de defesa e julgou irregulares as contas dos Recorrentes nos termos do voto do Conselheiro Relator, no tocante aos exercícios de 2005 a 2007 da Prefeitura Muniwww.tce.es.gov.br

cipal de Piúma, condenando-os solidariamente ao ressarcimento ao erário municipal.
Precipuamente, quanto ao cabimento do presente Recurso de Reconsideração, veriﬁco que encontra respaldo no art. 164, caput, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei
Complementar Estadual 621/2012).
Veriﬁco estarem presentes as condições especíﬁcas de
admissibilidade, insertas no art. 165 da Lei Complementar 621/2012 c/c 405 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Além disso, constato que os recursos apresentam-se
tempestivos, tendo em vista que a interposição de Embargos de Declaração (TC 4309/2018) interrompeu o
prazo para interposição dos demais recursos, conforme
determinado no art. 411 §3º do Regimento Interno desta Corte de Contas. Ademais, veriﬁco que os interessados possuem legitimidade, estando, portanto, atendidos
os pressupostos de admissibilidade.
Assim, CONHEÇO os presentes Recursos de Reconsideração.
E, ante ao preconiza o artigo 406 do Regimento Interno
deste Tribunal, DETERMINO, a remessa do presente processo para o Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consultas - NRC, para análise e manifestação acerca dos
argumentos apresentados.
Em, 10 de dezembro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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Decisão Monocrática 01932/2018-1
Processos: 04447/2018-4, 01040/2018-6, 07645/20178, 03304/2017-3
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: ALES - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA, ERICK
CABRAL MUSSO, ENIVALDO EUZEBIO DOS ANJOS
Diante dos achados de que trata o Relatório Técnico 00649/2018-6 e a Instrução Técnica Inicial ITI
00769/2018-6, com fulcro nos artigos 56, II e 63, I, da Lei
Complementar nº 621/2012 e artigo 157, III do Regimento Interno, DECIDO:
CITAR, os responsáveis: Sr. Erick Cabral Musso, Sra. Raquel Lessa e Sr. Enivaldo Euzébio dos Anjos, para que
no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis (art. 63 da
Lei Orgânica do Tribunal de Contas), prestem os esclarecimentos que julgarem pertinentes quanto aos achados
apontados no Relatório Técnico 00649/2018-6 e na Instrução Técnica Inicial ITI 00769/2018-6.
Nesse sentido, determino o encaminhamento de cópia integral desta Decisão, bem como do Relatório Técnico 00649/2018-6 e da Instrução Técnica Inicial ITI
00769/2018-6 para remessa aos interessados, juntamente com os Termos de Citação, que deverão conter
orientação aos responsáveis quanto à observância do
formato dos documentos (defesa e anexos) aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.

ADVERTÊNCIAS:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
b) 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.
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na
forma do artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo
Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar
621/2012 e regulamentado pela Resolução TC 262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os
meios em direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral, deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas quando do julgamento dos presentes autos, cuja
data será publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação
da pauta de julgamento na forma do art. 101 do mesmo
diploma regimental, tudo em observância aos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da publicidade.
e) Para ﬁns de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei
Complementar 621/2012, os responsáveis deverão observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas na Instrução Técnica Inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação powww.tce.es.gov.br

derá implicar em sanção de multa, conforme disposição
dos arts. 135, §2º, da LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Em, 11 de dezembro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA 01935/2018-4
PROCESSO: 03757/2015-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2014
UG: IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: EDUARDO MAROZZI ZANOTTI, SUELLEN
CONTE MARTINS
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ibiraçu- IPRESI, relativa ao exercício de 2014, sob a
responsabilidade da Senhora Suellen Conte Martins- Diretora Presidente.
Em razão da Decisão 2502/2018 (ﬂs. 151/168), ocorrida na 32ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, em 19
de setembro de 2018, fundamentada no voto-vista do
Sr. Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, os autos foram remetidos à área técnica para reabertura de instrução processual, contemplando a análise da responsabilidade de todos os agentes que tenham concorrido para
o ato, de forma individual ou solidária, na medida de cada participação, mediante a prática das irregularidades
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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constantes destes autos, relativas ao exercício de 2014.

RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Considerando a Decisão 2502/2018 – Segunda Câmara, e o teor da Manifestação Técnica 1757/2018 e da Instrução Técnica Inicial 770/2018, DECIDO:

INTERESSADO: ELIZABETE MATTOS AZEVEDO

1 – CITAR os responsáveis descritos no quadro adiante, nos termos do art. 157, inc. III, art. 358, inc. I, e art. 359 do Regimento Interno do TCEES, c/c art. 56, inc. II e art. 63, inc. I, da Lei Complementar Estadual 621, para que, no prazo de
30 (TRINTA) DIAS,
apresentem razões de justiﬁcativas, bem como documentos que entenderem necessários, em razão dos achados detectados, com possibilidade de aplicação de multa, caso não sejam devidamente justiﬁcados:
Descrição do achado
2.1 AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APURADO NA AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL (Item 3.3.1.1 do RT 502/2016-1 e item 2.2 da ITC 5180/2017-7)
CRITÉRIO: Art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB; art. 1º da Lei Federal 9.717/1998; e,
art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
2.2 PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL, PARA O PERÍODO DE 2014 A 2045, COM ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE ATÉ 42,84%, SEM DEMONSTRAR A SUA COMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO, ASSIM COMO AOS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL ESTABELECIDOS PELA LRF (Item
3.3.3.1 do RT 502/2016-1 e item 2.4 da ITC 5180/2017-7)
CRITÉRIO: art. 40, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB; art. 1º da Lei Federal 9.717/1998;
art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal; e, art. 19, § 2º, da Portaria MPS 403/2008.
2.3 FALTA DE EFETIVIDADE DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL
CRITÉRIO: art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB; art. 1º da Lei Federal 9.717/1998; art.
69 da LRF; e, arts. 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008.

Considerando o Parecer do Ministério Público de Contas
05649/2018, da lavra do ilustre Procurador Geral, Dr. Luciano Vieira , que pugnou pela diligência dos autos para
que o órgão de origem encaminhe a decisão de registro
do ato de admissão da interessada, ou inexistindo, envie

Responsáveis

o respectivo processo para a devida análise, DECIDO, nos

Eduardo Marozzi Zanotti
(Prefeito Municipal)

termos do artigo 63, inciso III da LC 621/12, pela NOTI-

Eduardo Marozzi Zanotti
(Prefeito Municipal)

FICAÇÃO do Prefeito do município de Pedro Canário para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, encaminhe a este Tribunal de Contas o processo individual
de admissão da interessada, para instrução e apreciação.
Recomendo veriﬁcar se existem outros processos indivi-

Suellen Contem Martina
(Diretora Presidente do IPRESI)
Eduardo Marozzi Zanotti
(Prefeito Municipal)

Acompanham essa decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica Conclusiva 5180/2017 (peça 14), Manifestação
Técnica 1757/2018 (peça 30) e Instrução Técnica Inicial 770/2018 (peça 31), elaboradas pela Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal.
À Secretaria Geral das Sessões para que se prossiga com o feito de acordo com o trâmite regimental.

duais de admissão sem apreciação por este Tribunal, referente ao Edital de Concurso 001/2005. Caso positivo,
sejam encaminhados ao Tribunal, na forma dos normativos, para instrução e apreciação.
Acompanha esta Decisão, integrando-a, cópia do Parecer 05649/2018, ﬂs. 82/83.
Ressalto que o não cumprimento da determinação no

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto

prazo ﬁxado poderá implicar em aplicação de multa, nos
termos do art. 135 da Lei Complementar 621/2012.

DECISÃO MONOCRÁTICA 01938/2018-8
PROCESSO: 09574/2016-7

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.

CLASSIFICAÇÃO: ATOS SUJEITOS A REGISTRO – APOSENTADORIA

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

UG: PMPC - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

Conselheiro Substituto - Relator
www.tce.es.gov.br
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DECM 1933/2018
1. RELATÓRIO
Tratam os autos de Fiscalização Ordinária de Engenharia realizada na Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES,
em cumprimento ao Plano de Auditoria n.º 165/2012
(ﬂ. 01), referente ao exercício de 2011, cuja gestão foi de
responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga.
Dos trabalhos resultou o Relatório de Auditoria Ordinária (RAO) nº. 14/2013 (ﬂs. 07/17, com os anexos de ﬂs.
18-121) em que foram identiﬁcados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 119/2013 (ﬂs. 122-127), sugerindo a
citação dos responsáveis nela indicada para apresentarem os esclarecimentos que entenderem necessários, o
que foi determinado por meio da Decisão Monocrática
Preliminar (DECM) 191/2013, (ﬂs. 129-130).
Devidamente citados (ﬂs. 140-147) os responsáveis apresentaram seus esclarecimentos, dentre eles o Sr. Jorge
Luiz Rodrigues, em petição conjunta com outros co-responsáveis a quem se imputou outras supostas irregularidades.
Cumpridas as devidas etapas regimentais, foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, tendo sido elaborada a Instrução
Técnica Conclusiva (ITC) 01523/2017-2.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério
Público de Contas, que se manifestou por meio do Parecer 02239/2017-7, anuindo às conclusões e propostas de
encaminhamento formuladas pela área técnica.
Com isso os autos foram encaminhados ao gabinete do
Relator para elaboração de voto de mérito tendo prevalecido, à unanimidade, o entendimento apresentado ao
Plenário desta Corte de Contas no seguinte sentido:
“ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC6541/2012, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal

de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Reconhecer a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica de direito privado Estrutural Construtora e Incorporadora Ltda., conforme fundamentado no item 2.1 da decisão do relator;
2. Afastar a seguinte irregularidade, referente ao item:
Participar indevidamente da licitação e da execução da
obra. Critério: Artigos 9°, inciso I da Lei 8.666/1993. Responsável: Estrutural Construtora e Incorporadora Ltda;
3. Manter a seguinte irregularidade, referente ao item:
Contratação de empresa impedida de participar da licitação e executar a obra. Base legal: Artigos 3º; 9°, inciso I;
41 e; 48; inciso I, da Lei 8.666/1993. Responsáveis: Neucimar Ferreira Fraga, Zacarias Carraretto, Alberto Jorge
Matos, Sheila Batista dos Santos, Leonardo José Cunha
Barreto, Carlos Roberto Braga Carneiro Junior, Jorge Luiz
Rodrigues.
4. Rejeitar as razões de justiﬁcativa apresentadas pelos
senhores Neucimar Ferreira Fraga, Zacarias Carraretto,
Alberto Jorge Matos, Sheila Batista dos Santos, Leonardo
José Cunha Barreto, Carlos Roberto Braga Carneiro Junior e Jorge Luiz Rodrigues, em razão das irregularidades
dispostas no item 2.2.1 da decisão do relator;
5. Acolher as razões de justiﬁcativa apresentadas pela senhora Maria do Carmo Camenote Mendes, pelos fundamentos expostos no item 2.2.1 da decisão do relator;
6. Considerar irregulares os atos de gestão da Prefeitura
de Vila Velha, sob responsabilidade do senhor Neucimar
Ferreira Fraga, no exercício de 2011;
7. Aplicar multa pecuniária individual aos responsáveis
Neucimar Ferreira Fraga, Zacarias Carraretto, Alberto
Jorge Matos, Sheila Batista dos Santos, Leonardo José
Cunha Barreto, Carlos Roberto Braga Carneiro Junior e
Jorge Luiz Rodrigues, no valor de 1.000,00 VRTE’s, devido
www.tce.es.gov.br

a violação do artigo 9º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93;
artigo 96, II, da Lei Complementar 32/1993 (correspondente, atualmente, ao art. 135, II, da LC 621/2012 e ao
art. 382 da Resolução TC 261/2013) e art. 166, I, da Resolução TC 182/2002 (correspondente, atualmente, ao art.
389, II do Regimento Interno);
8. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis obrigados a comprovarem perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art. 454, inciso I,
do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição se encontram previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.”
Assim, a decisão proferida converteu-se no Acórdão TC
nº. 00819/2017. Em que pese a irresignação manifestada pelas partes através de pedido de reexame, o conteúdo do mérito não foi alterado, operando-se o trânsito em
julgado para todas as partes na data de 17 (dezessete) de
julho de 2018, conforme certidão exarada pela Secretaria Geral das Sessões.
Sobrevém, então, petição intercorrente apresentada pelo Sr. Jorge Luis Rodrigues Costa apontando equívoco,
decorrente de homonímia, no procedimento de cobrança dos valores presentes na condenação imposta. Solicita, por ﬁm, a correção do equívoco, tendo em vista a notícia de apontamento de cobrança de certidão de dívida
ativa junto ao Cartório de Protesto de Títulos
II – FUNDAMENTAÇÃO
Dispõe o art. 124 da Lei 621/2012, ao tratar das medidas cautelares no âmbito deste Tribunal de Contas, que:
“Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo,
havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineﬁcácia da decisão de mérito,
o Tribunal de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares.”
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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Nesse mesmo contexto, vale citar o art. 376 do RITCEES,
que assim diz:
“Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares,
observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineﬁcácia da decisão de mérito.”
Na mesma linha, o art. 306 do RITCEES, ao tratar do rito sumário no âmbito deste Tribunal de Contas estabelece o seguinte:
“Art. 306. Os processos em que houver fundado receio
de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de
ineﬁcácia da decisão observarão o rito sumário previsto
neste Regimento.”
Depreende-se dos artigos supracitados que as providências cautelares poderão ser determinados pelo Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES de forma
incidental, ou seja, no próprio curso do processo quando
presentes os requisitos autorizadores.
Nota-se, ainda, que em todos os dispositivos identiﬁcam-se os aludidos requisitos que necessariamente deverão ser ponderados e analisados para a eventual concessão de medida cautelar, vale dizer, o fumus boni iuris consubstanciado no fundado receio de grave lesão ao
erário ou a direito alheio; e o periculum in mora, identiﬁcado no risco de ineﬁcácia da decisão de mérito ao ﬁnal.
Urge frisar que a presença de ambos os requisitos devem, concomitantemente, e de fato, evidenciar o real indício de irregularidade em conjunto com o risco de dano
ao erário ou a direito alheio em decorrência da demora
na prestação da medida pretendida.
No caso concreto, tem-se requerimento formulado por
terceiro não integrante originalmente dos procedimen-

tos de ﬁscalização resultantes do Plano de Auditoria nº.
165/2012 que, porém, veio a ser alcançado em Certidão
de Dívida Ativa exarada com base em decisão proferida
por esta Corte de Contas.

ção do julgado se desenvolve em face de quem não pode exercitar em seu favor os princípios do contraditório
e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º., LV, da Constituição Federal de 1988.

Ao compulsar os autos veriﬁca-se que, tanto o Relatório
de Auditoria Ordinária (RAO) nº. 14/2013, quanto a Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 119/2013, atribuem ao Sr.
Jorge Luis Rodrigues, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. 478.520.467-20, co-responsabilidade pela ocorrência de suposta irregularidade descrita no item
5.3.1 desta última peça.

No que tange ao fundado receio de grave lesão ao erário
ou a direito alheio, resta despiciendo tecer maiores considerações. Não se trata, como dito, de mera hipótese de
ilegitimidade passiva a ser veriﬁcada por meio da análise
de documentação juntada aos autos. Trata-se, em verdade, de trâmite indevido de procedimento de ﬁscalização
em face de quem em momento algum sequer deveria ter
ﬁgurado nos autos.

Ocorre, porém, que quando da elaboração da Manifestação Técnica nº. 0432/2017, houve substituição da parte acima identiﬁcada pelo Sr. Jorge Luis Rodrigues Costa, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº.
324.721.107-15.
De fato, em outra oportunidade, o Sr. Jorge Luis Rodrigues Costa esteve presente em processo sob análise desta Corte de Contas (Processo TC nº. 818/2016), cujo teor, no entanto, não se relaciona com o atual, revelando-se o equívoco.
Deste ponto em diante, a instrução processual se desenvolveu ﬁgurando, ainda que erroneamente, em face
do Sr. Jorge Luis Rodrigues Costa (C.P.F. nº. 324.721.10715), quando deveria ter transcorrido em detrimento do
Sr. Jorge Luis Rodrigues (C.P.F. nº. 478.520.467-20), culminando com condenação do primeiro e, consequentemente, o desenvolvimento de fase de execução do julgado no qual se perpetuou a indevida inscrição do mesmo
em dívida ativa.
Tais fatos, a meu ver, são suﬁcientes para demonstrar
a existência do denominado fumus boni iuris havendo,
portanto, plausibilidade jurídica para o reconhecimento
do preenchimento deste primeiro fundamento.
Não bastasse isso, qual seja, a errônea inclusão e direcionamento dos atos de execução em face de quem não ﬁgurou nos autos, é de se ver que a referida fase de execuwww.tce.es.gov.br

Há uma inequívoca inclusão indevida de terceiro não relacionado aos fatos ou, sequer ao jurisdicionado.
Os prejuízos daí decorrentes são patentes!
E nem se diga que são potenciais, haja vista existir julgado proferido por esta Corte de Contas o que permitiria, em tese, a inclusão do nome do responsável em rol
de inelegibilidade, além de outras providências, tal qual
a cobrança judicial dos valores ﬁxados como ocorre neste caso.
Estas considerações não evidenciam a existência de um
dano potencial, mas sim de um prejuízo efetivo de terceiros ante o equívoco perpetrado durante a fase de tramitação dos autos.
A situação trazida ao conhecimento desta Corte de Contas exige, portanto, uma atuação imediata e eﬁcaz para
o desfazimento das consequências advindas deste equívoco, razão pela qual compreendo como preenchidos os
requisitos necessários à concessão de medida cautelar
para determinar o sobrestamento dos procedimentos de
execução do Acórdão TC nº. 00819/2017.
Insta destacar que o Lei Complementar Estadual nº.
621/2012, bem como a Resolução TCEES nº. 261/2013,
conferem ao Ministério Público Especial de Contas, a
atribuição para a concretização dos julgados proferidos
durante o exercício das competências constitucionalQuinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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mente atribuídas a esta Corte de Contas.
Neste passo, atribuo por meio desta decisão efeito suspensivo ao Acórdão TC nº. 00819/2017, determinando
à Secretaria do Ministério Público Especial de Contas –
SMPC a expedição de ofício à Secretaria de Estado da
Fazenda – SEFAZ, visando a suspensão da inclusão do
Sr. Jorge Luis Rodrigues Costa (C.P.F. nº. 324.721.10715) em Dívida Atíva.
Por ﬁm, veriﬁco que por se tratar de alteração necessária
do teor do Acórdão TC nº. 00819/2017, solicito a inclusão deste feito em pauta para que o Plenário possa referendar estas modiﬁcações.
Vitória, 11 de dezembro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECM 1930/2015
PROCESSO TC: 434/2015
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – SETOP
RESPONSÁVEIS: FÁBIO NEY DAMASCENO E OUTROS
Cuidam os presentes autos de Representação oferecida
pelo Ministério Público de Contas, onde relatou a presença de supostas irregularidades no procedimento da
Concorrência Pública 02/2014, lançado pelo Estado do
Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado dos
Transportes e Obras Públicas (SETOP), cujo objeto concernia à “[...] outorga de CONCESSÃO para Prestação e
Exploração dos Serviços de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros Municipal de Cariacica, Serra e Viana e Intermunicipal da Região Metropolitana da
Grande Vitória, utilizando veículos de transporte coletivo de passageiros”.
Nos autos deste processo TC 434/2015, por meio da
Acórdão TC-1285/2016-Plenário, foram o Sr. Fábio Ney

Damasceno e o Sr. João Victor de Freitas Espíndula condenados a efetuar o pagamento de multa pecuniária individual no valor correspondente a 3.000,00 (três mil reais), em favor do Tesouro Estadual, em razão das irregularidades mantidas.
Conforme informa a Secretaria do Ministério Público de
Contas, através do Termo de Veriﬁcação nº 117/2018-2,
restou veriﬁcado que o Sr. Fábio Ney Damasceno, após
solicitar o parcelamento da multa por meio do contrato de parcelamento de débitos ﬁscais 688622, em
07/11/2017, em 20 (vinte) parcelas, de acordo com o
Processo SEP 81054378, efetuou o recolhimento corresponde ao valor da multa imposta no Acórdão TC-1285/
2016-Plenário.
Ante o exposto, considerando a manifestação da Secretaria do Ministério Público de Contas que certiﬁca que a referida multa foi paga, assim como o Parecer 6021/20187, que pugna pela expedição de quitação ao responsável,
com fundamento no art. 148 da Lei 621/2012, DECIDO
pela QUITAÇÃO da multa imputada, acima mencionada,
ao Sr. Fábio Ney Damasceno.
DETERMINO, ainda, que os autos retornem à Secretaria
Geral do Ministério Público de Contas, conforme solicitado, para que proceda aos devidos registros.
Após, sejam os autos arquivados, na forma do art. 330,
II e IV, do RITCEES.
Vitória, 11 de dezembro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECM 1919/2018
PROCESSO TC: 3744/2018
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITO
RESPONSÁVEL: SÉRGIO MENEGUELLI

www.tce.es.gov.br

CONSIDERANDO a solicitação de prorrogação de prazo
realizada pelo Sr. Sérgio Meneguelli nos autos do processo em epígrafe, acompanhada das devidas justiﬁcativas que a fundamentam, DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, em cumprimento ao artigo 63, inciso III, da Lei Complementar n.º 621/2012, de
modo excepcional, prorrogar o prazo da citação por 30
(trinta) dias, contados da publicação desta decisão, devendo tal dilação ser estendida na hipótese de haver outros responsáveis citados nos presentes autos, de modo que apresentem as respectivas razões de justiﬁcativa e/ou alegações de defesa, bem como os documentos
que julgarem necessários, em virtude dos apontamentos
constantes na INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL 678/2018-2.
Vitória, 07 de dezembro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECM 1920/2018
I - RELATÓRIO
Trata-se de expediente encaminhado a esta Corte de
Contas pelo Chefe do Poder Legislativo Estadual, Senhor Deputado Erick Musso, através do Ofício OF.SGP/
ALES Nº. 0615/2018, datado de 12 (doze) de setembro
do ano de 2018 (dois mil e dezoito), noticiando que “a
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo aprovou, na sessão ordinária realizada no dia 03 de setembro de 2018, à unanimidade de votos, o Requerimento
nº. 069/2018 – cópia em anexo, formulado e assinado
digitalmente pelo Senhor Deputado Sergio Majeski objetivando que seja requisitado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a realização imediata de
uma INSPEÇÃO E AUDITORIA, nos gastos deﬁnidos como sigilosos pelo Governo do Estado do Espírito Santo..”.
O requerimento propriamente dito aduz que a Lei de
Acesso à Informação estabelece a publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção. Neste ponto, aﬁrQuinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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ma que o Estado do Espírito Santo, sobretudo a Secretaria da Casa Militar, vinculada à Governadoria do Estado, descumpre tais preceitos, eis que despesas diversas
vem sendo classiﬁcadas como sigilosas sendo que, porém, não se relacionam à situações para o qual haja risco
à segurança nacional.

Em que pese a aﬁrmação contida no despacho proferido pelo Relator originariamente designado, tenho que a
premissa sobre o qual se assentou a conclusão não subsiste sequer a uma análise superﬁcial do tema, evidenciando-se que o tema não encontra-se, de fato, ligado às
denominadas “Contas de Governo”.

Exempliﬁca enumerando valores despendidos com combustível para veículos, gêneros alimentícios, assinaturas
de periódicos, gás engarrafado, material de copa e cozinha, entre outras.

Isto porque, compreende-se como “Contas de Governo”
aquelas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, no caso Estadual, cuja ﬁnalidade precípua é a de
demonstrar as atividades ﬁnanceiras da administração
pública pelo qual é responsável.

Ato contínuo ao recebimento do ofício nesta Corte de
Contas na data de 13/09/2018, o mesmo foi encaminhado ao Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Tauﬀner, possivelmente por ser este o Relator para análise
dos atos de gestão e prestação de contas referentes à Casa Legislativa Estadual para o biênio 2018/2019.
Todavia, por meio do Despacho nº. 48.634/2018, os autos foram redirecionados ao Gabinete deste Conselheiro, sob a justiﬁcativa de “conformidade com a Decisão
Plenária nº 01/2018 que o indica para relatar as contas
do Governo deste Estado, no exercício de 2018”.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Conforme acima exposto, trata-se de expediente encaminhado a esta Corte de Contas pelo Chefe do Poder Legislativo Estadual, Senhor Deputado Erick Musso, através do Ofício OF.SGP/ALES Nº. 0615/2018, datado de 12
(doze) de setembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito),
noticiando que “a Assembléia Legislativa do Estado do
Espírito Santo aprovou, na sessão ordinária realizada no
dia 03 de setembro de 2018, à unanimidade de votos, o
Requerimento nº. 069/2018 – cópia em anexo, formulado e assinado digitalmente pelo Senhor Deputado Sergio
Majeski objetivando que seja requisitado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a realização imediata de uma INSPEÇÃO E AUDITORIA, nos gastos deﬁnidos como sigilosos pelo Governo do Estado do
Espírito Santo..”.

Esta avaliação recai sobre atividades alusivas aos resultados das ações governamentais no período com o cumprimento dos programas orçamentários, nível de endividamento, destinação de recursos para a área da saúde e
educação, adstrição dos gastos com pessoal aos limites
e demais informações a nível macro que permitam avaliar de forma global as contas com o planejamento governamental. Fácil perceber, então, que tais contas são
referentes à atuação do chefe do Poder Executivo como
agente político.
Diversamente, contudo, os chamados “atos de ordenação” ou “atos de gestão” referem-se não aos gastos globais do governante, mas sim cada um dos atos administrativos que compõem a gestão contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial do ente público.
Logo, tais contas são referentes à atuação do chefe do
Poder Executivo como administrador público.
Não se pode olvidar que, em determinados casos concretos, notadamente quando não há uma segregação
destas ﬁguras, há possibilidade de que a responsabilidade pela execução de ambas recaia sobre uma só pessoa.
No caso dos autos, porém, por se tratar de ente federativo para o qual há previsão de desconcentração executiva
dos atos de gestão, a identiﬁcação de sobre quem é, efetivamente, responsável pela prática dos atos questionados deve ser formulada a nível de secretariado ou aﬁm.
www.tce.es.gov.br

Com fulcro nestas premissas, e a par de uma análise superﬁcial das despesas listadas no relatório extraído, segundo aﬁrma o Sr. Deputado Sergio Majeski, do Portal da
Transparência do Governo do Estado, é possível identiﬁcar a existência de despesas que não se coadunam com
a natureza aguardada para as chamadas “Contas de Governo”, tratando-se de fato de “atos de gestão” cuja ﬁscalização e análise deve ser empreendida de forma apartada daquelas.
Ultrapassado este óbice, deve-se alertar que o requerimento encaminhado postula a realização de inspeção e
auditoria sobre despesas realizadas, durantes os anos de
2015 a 2018, por mais de uma unidade gestora da estrutura administrativa do ente federativo, o que ocasionará,
inequivocamente, a identiﬁcação de vários possíveis Relatores para tal desiderato.
III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, em vista de omissão contida na Resolução TC nº. 261/2013 para a solução de casos análogos,
o Plenário desta Corte de Contas, com vistas a preservar os princípios do juiz natural, da publicidade, proporcionalidade e da impessoalidade, bem como com a ﬁnalidade de se evitar a prolação de decisões conﬂitantes e
a otimização da tramitação do feito, tem optado pela realização de sorteio da Relatoria entre todos os Conselheiros, natos ou substitutos, afetos aos jurisdicionados
identiﬁcados.
Assim, compreendendo não se tratar de fatos relacionados com as matérias atinentes às chamadas “Contas
de Governo” e, consequentemente, tratar-se da hipótese de necessidade de ﬁxação da relatoria dos autos por
meio de sorteio, retorno os autos à Presidência desta
Corte de Contas com o ﬁm de se promoverem os atos
necessários a tal deﬁnição.
Vitória, 07 de dezembro de 2018
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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DECM 1909/2018
PROCESSO TC: 9624/2018
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: SERVIMAR SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO - EIRELI
JURISDICIONADO: CETURB – COMPANHIA ESTADUAL DE
TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
RESPONSÁVEL: ALEX MARIANO (DIRETOR PRESIDENTE) E NEILA JOELMA SCALSER COIMBRA (PREGOEIRA DA
CETURB)
DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, NOTIFICAR os responsáveis acima listados, para que no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º
do art. 125 da Lei Complementar nº 621/2012 c/c artigo
307, § 1° do Anexo Único da Resolução TC n° 261/2013,
prestem informações em razão dos itens questionados
na presente Representação com pedido de cautelar, que
tratam do edital de Pregão Eletrônico nº 16/2018, cujo
objeto é a contratação de empresa prestadora de serviços de conservação, limpeza e copeiragem para os
terminais e sede da CETURB-ES, conforme processo nº
1752/2017.
A cópia da Representação deverá ser encaminhada
juntamente com o Termo de Notiﬁcação.
Vitória, 06 de dezembro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECM 1908/2018
PROCESSO TC: 2326/2000
ASSUNTO: PEDIDO DE REVISÃO
RECORRENTE: SEBASTIÃO ALVES CALDEIRA

JURISDICIONADO: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
Tratam os presentes autos de Recurso de Revisão interposto pelo Senhor Sebastião Alves Caldeira, em face do Acórdão TC – 376/199, reformado pelo Acórdão
TC – 051/2003, que condenou o Sr. Sebastião ao ressarcimento do erário municipal de Alto Rio Novo no valor
de R$ 34.900,47 (trinta e quatro mil, novecentos reais, e
quarenta e sete centavos), bem como em multa pecuniária no montante equivalente a 800 Uﬁr.
O processo teve seu trânsito em julgado em 06/03/2003,
consoante se veriﬁca da Certidão de ﬂs. 346.
Nos termos do artigo 305, parágrafo único c/c artigo 463
do Regimento Interno, os autos foram encaminhados os
Ministério Público de Contas, lançando os seguintes Termos de Veriﬁcação 113/2018:
Visando aferir se há equivalência entre o montante recolhido e o valor da multa imposta pelo Acórdão TC051/2003 e constante da CDA 5124/2003, esta Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas procedeu o
seguinte cálculo:
MULTA
1) Valor a ser recolhido ao Estado do Espírito Santo
Valor
do
débito
5124/2003)............846,0000

em

VRTE

(CDA

Por todo o exposto, CERTIFICO que a quantia consignada
pelo Sr. Sebastião Alves Caldeira, foi recolhida de acordo com o valor constante da CDA 5124/2003.
O Ministério Público de Contas pronuncia-se por meio
da lavra do ilustre Procurador Geral Luciano Vieira, que,
analisando os Termos de Veriﬁcação expedidos pela Secretaria Geral do Ministério Público de Contas, onde
certiﬁcou o recolhimento a menor, correspondente a
0,0038 VRTE , do valor da multa aplicada ao responsável, e considerando desprezível esse valor remanescente, pugna seja dada quitação ao responsável em relação
à multa pecuniária, bem como requer a devolução dos
autos àquela Secretaria para acompanhamento da execução do v. acórdão quanto ao débito imputado.
Considerando, portanto, que foi cumprida pelo responsável a decisão proferida pelo TC – 051/2003, tendo em
vista que o recolhimento a menor se trata de valor insigniﬁcante, DECIDO pela QUITAÇÃO do débito, com fundamento no art. 148 da Lei 621/2012, do Senhor Sebastião Alves Caldeira, em relação à multa pecuniária referida.
DETERMINO também que os autos retornem à Secretaria Geral do Ministério Público de Contas, conforme solicitado, e disposto no artigo 463 do RITCEES.
Vitória, 06 de dezembro de 2018.

2) Valor do recolhimento em VRTE

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Valor do recolhimento em R$....................1.259,35

Conselheiro Relator

Valor do VRTE em 02/06/2004..................1,4886
Valor
do
recolhimento
TE.............................845,9962

em

VR-

3) Valor residual
Valor a ser recolhido em VRTE (CDA 5124/2003)............
........846,0000
Valor recolhido em VRTE.............................845,9962
Valor residual em VRTE.........................0,0038
www.tce.es.gov.br

¹ Art. 463. Cabe ao Ministério Público junto ao Tribunal o
acompanhamento e o monitoramento da cobrança administrativa e judicial dos débitos e multas impostos pelo Tribunal e velar supletivamente pelo cumprimento
das decisões, promovendo as diligências e atos necessários junto às autoridades competentes, para que a Fazenda Pública receba as importâncias atinentes às multas, alcance, restituição de quantias e outras imposições
legais, objeto de decisão do Tribunal.
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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DECM 1906/2018
I - RELATÓRIO
Tratam os autos de representação formulada pela pessoa jurídica Velsis Sistema e Tecnologia S/A em face de
supostas ilegalidades ocorridas no curso do procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº. 021/2018, cuja realização encontra-se a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER/ES.
Em síntese, alega que o referido procedimento licitatório visa a contratação de empresa para a:
“(...) prestação de serviços especializados de ﬁscalização
eletrônica de trânsito, cujo escopo refere-se à locação,
implantação, operacionalização e manutenção de equipamentos de ﬁscalização eletrônica de trânsito, devidamente hologados pelo INMETRO, para coleta armazenamento, transmissao de dados e imagens/vídeos referentes ao controle de velocidade, avanço de sinal vermelho do semáforo, parada sobre a faixa de pedestre e reconhecimento automático de placas (OCR), incluindo a
realização de servicos aﬁns de processamento e arquivamento digital de dados e imagens/vídeos de cometimento da infração; processamento de dados e estatísticas; geração e emissão de relatórios; processamento
dos autos de infração; impressão e envelopamento das
notiﬁcações de trânsito; apuração de dados estatísticos
e contagem volumétrica classiﬁcada; fornecimento e
implantação de ‘software’.
(...)”
Segundo aponta, a Representante é a atual titular do
contrato administrativo (Contrato nº. 016/2014) em
execução para a prestação dos mesmos serviços, decorrente do certame da Concorrência nº. 034/2013, razão
pela qual possui interesse legítimo em participar do novo procedimento licitatório.
Adverte que, em fase de esclarecimentos ao edital do
pregão eletrônico em questão, aﬁrmou a pregoeira responsável pela condução dos trabalhos que os equipa-

mentos atualmente utilizados para a prestação dos serviços não atendem aos requisitos da Portaria nº. 544,
datada de 12/12/2014.

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

Com base nesta resposta, compreende ter havido invasão da esfera de competências do INMETRO por parte
da pregoeira oﬁcial, acrescido ao fato de já ter o Tribunal
de Contas do Estado do Espirito Santo – TCEES se manifestado sobre o tema, não impondo tal exigência em
procedimento licitatório anterior.

§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.

Com fulcro nestas considerações, requer a suspensão
dos procedimentos administrativos relacionados à abertura do procedimento licitatório por meio do qual transcorre o Pregão Eletrônico nº. 021/2018, julgamento, homologação e/ou contratacao decorrente deste, dada a
proximidade de sua realização haja vista ter sido designada a data de 06/12/2018 para o recebimento das propostas de preços.
II – FUNDAMENTAÇÃO
II.1

ADMISSIBILIDADE

Preliminarmente, impõe-se veriﬁcar o atendimento aos
requisitos de admissibilidade estipulados pela Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), notadamente
os artigos 94, 100 e 101, senão vejamos:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
www.tce.es.gov.br

§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá ser submetida ao Plenário.
Art. 100. O exercício do controle externo decorrente da
ﬁscalização de ato licitatório, contrato administrativo e
demais instrumentos congêneres, inclusive no caso de
contratação direta, será realizado sob o rito sumário,
nos termos do Regimento Interno. Parágrafo único. Os
órgãos e entidades da administração são responsáveis
pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e de sua execução.
Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.
Parágrafo único: Aplicam-se à representação prevista
nesta subseção, no que couber, as normas relativas à
denúncia.
Na mesma linha a Resolução TC nº. 261/2013, versa a
respeito dos requisitos, especiﬁcamente em seu artigo
183 e seguintes, cujo teor assim dispõe:
Art. 183. O exercício do controle externo decorrente da
ﬁscalização de ato licitatório, contrato administrativo e
demais instrumentos congêneres, inclusive no caso de
contratação direta, observará o disposto nesta subseção. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de
27.8.2013).
Art. 183. O exercício do controle externo decorrente da
ﬁscalização de ato licitatório, contrato administrativo e
demais instrumentos congêneres, inclusive no caso de
contratação direta. Parágrafo único. Havendo fundado
receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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risco de ineﬁcácia da decisão de mérito será imposto rito sumário à representação, nos termos deste Regimento.
Art. 184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades
na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.
Art. 185. Após a apreciação dos requisitos de admissibilidade, o Relator, entendendo pertinente acolher a representação e sem prejuízo da adoção das medidas cautelares, encaminhará proposta de ﬁscalização ao Plenário para deliberação.
Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Conforme se observa, o rol de legitimados previsto na
Lei Complementar nº. 621/2012 e Resolução TC nº.
261/2013 a representar perante as Cortes de Contas é
identico àquele estipulado pela Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) que assim dispõem:
Lei de Licitações e Contratos Administrativos
Art. 113. [...]
§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou
aos órgãos integrantes do sistema de controle interno
contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os
ﬁns do disposto neste artigo.

de indiciária) e indica a provável autoria, além de apontar circunstâncias e elementos de convicção, cumprindo, por isso, um dos requisitos aplicáveis às denúncias
e representações.
A peça inicial se fez acompanhar dos documentos constitutivos da empresa, publicações extraídas de jornais
de grande circulação, parte dos documentos que integram o processo administrativo por meio do qual transcorre o procedimento licitatório nº. 021/2018, entre outros, o que, no entanto, não permite o conhecimento
mais detalhado dos elementos que permitiriam a apreciação, ainda que sumária, de supostas irregularidades.
Constata-se, porém, que a representação narra fatos
que, a princípio, e devidamente acompanhado dos documentos que integram os autos do Processo Administrativo por meio do qual se desenvolvem os atos tendentes à contratação, podem evidenciar supostas irregularidades ocorridas em matéria afeta à competência
desta Corte, estando, portanto, atendidos os demais requisitos de admissibilidade.
Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitida, conheço a presente
representação, no exercício da competência monocrática assegurada de forma subsidiaria pelo art. 94, §2º, da
LC 621/2012 e art. 177, §2º, do RITCEES.

No presente caso, vê-se que a representação é subscrita por pessoa jurídica estando, portanto, amparada nos
artigos supra transcritos. Há pertinência na legitimidade da representante na medida em que esta, além de
apresentar-se como pretendente à adjudicação do objeto licitado ﬁgura, também, como atual contratada para
a prestação dos mesmos servicos.

Contudo, entendo prudente, antes de analisar o pleito
cautelar, determinar a NOTIFICAÇÃO do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER/ES, neste ato representada por seu Diretor-Geral, Gustavo Perin de Medeiros Teixeira, bem como pela
Sra. Gislene Santana Guimarães, Pregoeira Oﬁcial responsável pela condução do procedimento licitatório em
questão, para que tenham ciência da presente Representação e se pronunciem sobre as irregularidades ali
apontadas, na forma do artigo 125, § 3º, da LC 621/2012
e art. 307, § 1º do RITCEES.

Além disso, a petição inicial está redigida com clareza e
apresenta informações sobre o fato (ainda que em se-

Fixo o prazo de 5 (cinco) dias, para que o Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo –
www.tce.es.gov.br

DER/ES encaminhe a esta Corte de Contas, preferencialmente por meio digital, cópia do Processo Administrativo nº. 81851022, por meio do qual se desenvolve o Pregão Eletrônico nº. 021/2018.
Vitória, 06 de dezembro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECM 1937/2018
PROCESSO: TC 7823/2018
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
- SEJUS
RESPONSÁVEL: WALACE TARCÍSIO PONTES
Considerando a documentação trazida aos autos no
evento 06, na qual o responsável informa a diﬁculdade
em enviar o relatório ﬁnal conclusivo da Tomada de Contas Especial referente ao Termo de Parceria 001/2011
celebrado entre a SEJUS e o IBRASC – processo administrativo 83341145;
DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, seja procedida a NOTIFICAÇÃO do Senhor Walace Tarcísio Pontes (Secretário de Estado da Justiça), da
concessão de dilação de prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias a contar da publicação desta decisão, para o envio
do relatório ﬁnal conclusivo em referência, em consonância com o art. 14, parágrafo único, da Instrução Normativa TC n° 32/2014.
Vitória, 12 de dezembro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018

46

ATOS DOS RELATORES

DECISÃO EM PROTOCOLO 0514/2018-1
Protocolo(s): 17922/2018-9
Assunto: Requerimento/Solicitação
Criação: 10/12/2018 13:47
Origem: GAC–Gabinete do Conselheiro Rodrigo Coelho
Interessado(s): GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E
GESTÃO EM SERVIÇOS
Procurador(es): ADEMIR VIEIRA DA SILVA ENDLICH (CPF:
080.608.757-95)
1- Considerando que os autos do TC-4311/2018 já se encontram conclusos para julgamento, e de acordo com a
previsão do art. 328 do RITCEES, as partes poderão juntar documento novo, por ocasião da sustentação, fase
que já ocorrera na sessão ordinária do dia 23/10/2018,
deixo de proceder a juntada da presente documentação,
encaminhada pela empresa Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços, terceira interessada.
2- Arquive-se.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1929/2018-9
PROCESSO TC: 8952/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
RESPONSÁVEL: JOILSON ROCHA NUNES – PREFEITO MUNICIPAL
INTERESSADOS: THIAGO LOPES PIEROTE – PROCURA-

DOR GERAL

indicados, e DECIDO:

ELEAZAR FERREIRA LOPES – PRESIDENTE DA CÂMARA

Pela NOTIFICAÇÃO do Senhor JOILSON ROCHA NUNES, Prefeito Municipal de Fundão, para que, no prazo de 90 (noventa) dias, conforme os critérios de análise carreados no Relatório de Auditoria 00053/2018-6,
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, cumpra as seguintes DETERMINAÇÕES:

MARCOS PEDRO DE SOUZA – SEC. MUN. DE FINANÇAS
ANTONIO CARLOS P. MELLO – CONTROLADOR MUNICIPAL
Tratam os presentes autos sobre o resultado de auditoria no tocante a temática RECEITAS PÚBLICAS realizada
na Prefeitura Municipal de Fundão/ES, relativo ao exercício de 2018, decorrente do Plano Anual de Fiscalização-PAF/2018.
O objetivo da presente auditoria foi analisar a estrutura
legislativa, física e organizacional da administração tributária municipal, identiﬁcando deﬁciências e vulnerabilidades que podem ser objeto de aprimoramento mediante futuro Plano de Ação a ser estabelecido entre a Prefeitura e o TCE/ES.
Considerando que o Núcleo de Contabilidade e Economia - NCE, em seu Relatório de Auditoria 00053/2018-6
(peça 07 no sistema e-tcees), e seus apêndices (peças 9 à
17 no sistema e-tcees), veriﬁcou os indicativos e as proposições da Equipe de auditoria, concernentes às ações
a serem adotadas como medidas corretivas pelos gestores municipais.
Considerando que o objetivo dessa auditoria, que em
primeiro plano, foi identiﬁcar problemas e propor medidas destinadas a tornar a Administração Tributária Municipal mais eﬁciente, sugere, então, o corpo técnico desta Corte de Contas, propostas de encaminhamento para
efetivação do trabalho desejado.
Sendo assim, acolho a proposta da área técnica, apresentada por meio da Instrução Técnica Inicial 00738/2018-1
(peça 63), que sugere a notiﬁcação dos responsáveis ali
www.tce.es.gov.br

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 00053/2018-6,
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.
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
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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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.
Alertando, ainda, o Sr. JOILSON ROCHA NUNES, 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 o artigo 389, inciso IV, da
Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal.
Pela NOTIFICAÇÃO dos indicados abaixo, ou quem lhes
houver sucedido no exercício do cargo, para que tomem
CIÊNCIA dos indicativos e proposições suscitadas pela
Equipe de Auditoria:
NOME
MARCOS PEDRO DE SOUZA
ANTÔNIO CARLOS PIMENTEL
MELLO
THIAGO LOPES PIEROTE
ELEAZAR FERREIRA LOPES

CARGO
Secretário Municipal da Finanças
Controlador Municipal
Procurador Geral do Município
Presidente da Câmara Municipal

Que o Relatório de Auditoria 053/2018-6, acompanhado de seu Apêndice 1, onde se encontra a exempliﬁcação do Plano de Ação a ser elaborado pelo responsável,
bem como a Instrução Técnica Inicial 00738/2018-1, sejam remetidas juntamente com os respectivos Termos
de Notiﬁcação.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br

Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018
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