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ATOS DA PRESIDÊNCIA

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

Ação: 2017

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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 8640/2018
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do Processo TC nº
8640/2018, RATIFICOU a contratação da Editora Revista dos
Tribunais Ltda, referente aquisição de assinatura anual com 25
acessos simultâneos das plataformas eletrônicas Biblioteca Digital – Proview e Revista dos Tribunais Online, para o período
de 12 meses, no valor total de R$ 68.002,74 (sessenta e oito
mil, dois reais e setenta e quatro centavos), por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, I da Lei 8.666/93.

Vitória/ES, 19 de dezembro de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Resumo do Contrato nº 039/2018
Processo TC- 7177/2018-2
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: TORINO INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a aquisição de computadores tipo Notebook, conforme especiﬁcações e quantitativos constantes no ANEXO I deste Instrumento.

Elemento de Despesa: 4.4.90.52

Vitória/ES, 18 de dezembro de 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Portaria Normativa 00074/2018-8
Protocolo(s): 18604/2018-4
Origem: GAP - Gabinete da Presidência
Regulamenta a utilização do serviço de armazenamento de
arquivos em rede corporativa do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 2º inciso II e 13 incisos I e XX da Lei Complementar nº
621/2012 c/c os artigos 2º inciso II e 20 incisos I e XXVII do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC nº 261, de 4 de
junho de 2013.
Considerando que o armazenamento de arquivos em rede corporativa é um serviço essencial para o desenvolvimento dos
trabalhos no Tribunal de Contas do Espírito Santo - TCEES;
Considerando que o uso indevido do serviço de armazenamento de arquivos em rede corporativa pode comprometer a segurança das informações produzidas ou custodiadas pelo TCEES e o fornecimento de serviços aos seus jurisdicionados e cidadãos; e,

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 164.496,50 (cento e sessenta
e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos).

Considerando as diretrizes, os objetivos, os princípios e as deﬁnições constantes da Resolução TC nº 301, de 20 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a Política de Segurança da Informação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
(PSI/TCEES);

VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência até 31 de dezembro de
2018, cujo início será contado ao dia seguinte da publicação do
extrato no Diário Oﬁcial de Contas do TCEES.

Considerando a aprovação da presente matéria pelo Comitê
Estratégico de Tecnologia da Informação – CETI, em reunião
virtual realizada em 18 de dezembro de 2018, neste Tribunal.

www.tce.es.gov.br
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RESOLVE:

a ﬁnalidade de compartilhamento entre as unidades;

Art. 1° As regras gerais para uso do serviço de armazenamento
de arquivos em rede corporativa do TCEES obedecerão ao disposto nesta Portaria e estão alinhadas com os princípios e diretrizes da Política de Segurança da Informação do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo (PSI/TCEES).

VIII - diretório de consulta: diretório disponibilizado para as
unidades apenas para consulta de trabalhos ﬁnalizados;

Art. 2º O serviço de armazenamento de arquivos em rede corporativa é propriedade do TCEES e seu uso deve observar os
princípios da moralidade, da legalidade e da impessoalidade.
Art. 3º Para efeito do disposto nesta Portaria, considera-se:

IX - dados de multimídia: arquivos de animações, vídeos e músicas de qualquer natureza;
X – script: arquivo contendo uma sequência de instruções a serem executadas por algum sistema computacional;
XI – integridade: garantia de que a informação seja mantida
em seu estado original, visando protegê-la, na guarda ou transmissão, contra alterações indevidas, intencionais ou acidentais;

I - usuários do serviço de armazenamento de arquivos em rede corporativa: os membros, inclusive do Ministério Público
junto ao Tribunal, servidores, estagiários, colaboradores externos do TCEES ou quaisquer outros usuários que estejam autorizados a utilizar o serviço de armazenamento de arquivos em
rede corporativa;

XII – conﬁdencialidade: garantia de que o acesso à informação
seja obtido somente por pessoas, entidades ou processos autorizados;

II – sistema de service desk: sistema informatizado interno utilizado para abertura dos chamados para suporte de tecnologia
da informação;

XIV – estação de trabalho: computador, portátil ou não, autorizado a acessar os arquivos da rede corporativa; e

III – unidade gestora de recursos de tecnologia da informação (TI): unidade que, no exercício de suas atribuições, fomenta continuamente a informatização de todo o TCEES, visando
o aperfeiçoamento das atividades realizadas pelo Órgão. Promove, exclusivamente, o desenvolvimento, a implantação e a
manutenção dos sistemas de tecnologia da informação e é responsável pela disponibilidade dos serviços de informática;
IV – rede corporativa: conjunto de recursos compartilhados representados por servidores de rede, switches e computadores
clientes nos quais trafegam os dados corporativos;
V – diretório: também conhecido como “pasta”, constitui um
meio para organizar e armazenar arquivos na rede corporativa;
VI – diretório funcional: diretório disponibilizado na rede corporativa para armazenamento dos arquivos de interesse das
unidades do TCEES;
VII – diretório temporário: diretório disponibilizado na rede
corporativa para armazenamento temporário de arquivos com

XIII – disponibilidade: garantia de que usuários ou processos
autorizados obtenham acesso à informação e aos recursos associados sempre que necessário;

XV – cota: número que expressa a capacidade máxima autorizada de armazenamento de um determinado diretório.
Art. 4º O serviço de armazenamento de arquivos em rede corporativa deverá ser utilizado exclusivamente para o exercício
das atividades proﬁssionais de interesse do TCEES.
Art. 5º É vedado o armazenamento de dados particulares no
serviço de armazenamento de arquivos em rede corporativa
do TCEES.
Art. 6º É vedado o armazenamento de arquivos de conteúdo
pornográﬁco, obsceno, ofensivo, preconceituoso, discriminatório, ilegal, impróprio ou antiético no serviço de armazenamento de arquivos em rede corporativa do TCEES, exceto quando
no regular e legítimo exercício das atribuições do cargo ou função formalmente designada.
Art. 7º Será disponibilizado um diretório funcional e um diretório temporário para cada unidade do TCEES.
§ 1º O diretório funcional destina-se ao armazenamento de
arquivos relacionados aos trabalhos em andamento das uniwww.tce.es.gov.br

dades, tendo como principal ﬁnalidade o armazenamento e
o compartilhamento de arquivos entre servidores lotados em
uma mesma unidade do TCEES, não sendo, por padrão, acessível pelos demais usuários da rede corporativa.
§ 2º O diretório temporário deve ser utilizado exclusivamente
para o compartilhamento de arquivos de caráter transitório entre os servidores das unidades do Tribunal, e terão acesso para gravação de dados os usuários lotados nas respectivas unidades e acesso apenas para leitura os demais usuários da rede corporativa.
§ 3º Os arquivos armazenados no diretório temporário não são
contemplados com cópias de segurança.
§ 4º Os arquivos armazenados no diretório temporário têm
caráter transitório e são automaticamente excluídos três dias
após sua gravação, sem possibilidade de recuperação.
Art. 8º Poderá ser criado diretório de consulta para armazenamento de arquivos que não estão mais relacionados aos trabalhos em andamento da unidade, mas que poderão ser fonte de
consulta em trabalhos posteriores.
§ 1º A criação do diretório se dará a partir de solicitação fundamentada realizada pelo gestor da unidade, via sistema de service desk.
§ 2º Aplicam-se a esse diretório os mesmos regramentos e responsabilidades associados ao diretório funcional.
Art. 9º As permissões de acesso ao diretório funcional da unidade ao qual o usuário pertence serão concedidas automaticamente ao serem criadas suas respectivas credenciais na rede
corporativa do TCEES.
§ 1º Todas as solicitações de acesso a outros diretórios que
eventualmente sejam necessários para desempenho das atividades proﬁssionais do usuário deverão ser formalizadas pelo
gestor da unidade associada àquele diretório, via sistema service desk.
§ 2º O gestor da unidade poderá solicitar a revogação das permissões de quaisquer usuários que tenham acesso aos diretórios associados à sua unidade.
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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Art. 10º O armazenamento de arquivos na rede corporativa dar-se-á mediante a utilização de credenciais de identiﬁcação, de carácter pessoal, conﬁdencial e intransferível, cuja salvaguarda do sigilo é de responsabilidade única e exclusiva do
usuário.

ção avaliará a solicitação de incremento de cota e, nas situações onde houver dúvida, a submeterá para a avaliação e autorização da Diretoria Geral de Secretaria.

Art. 11º É vedado o uso do serviço de armazenamento de arquivos em rede corporativa que represente ameaças à segurança das informações do TCEES.

Art. 15º A unidade gestora de recursos de Tecnologia da Informação poderá impedir a gravação ou, com prévio aviso, excluir
conteúdo que não esteja em conformidade com as normas de
segurança da informação do TCEES, incluindo, mas não se limitando a: arquivos executáveis, scripts, programas de instalação
e arquivos com conteúdo ilegal de qualquer natureza.

Art. 12º Caso haja a necessidade de criação de diretório funcional para atender a necessidades extraordinárias (grupo de
trabalho, comissão ou outros), deverá ser aberta solicitação via
sistema de service desk, com a devida justiﬁcativa.
§ 1º Nos casos em que julgar necessário a unidade gestora de
recursos de Tecnologia da Informação poderá requisitar ao demandante mais informações a respeito da solicitação e, nas situações onde houver dúvida, submeterá a solicitação para a
avaliação e autorização da Diretoria Geral de Secretaria.
Art. 13º O nome dos diretórios do serviço de armazenamento
de arquivos em rede corporativa será deﬁnido pela sigla ou nome da unidade, comissão ou grupo de trabalho ao qual se destina, seguindo padronização estabelecida pela unidade gestora
de recursos de Tecnologia da Informação.
Art. 14º A unidade gestora de recursos de Tecnologia da Informação poderá estabelecer cotas nos diretórios da rede corporativa a ﬁm de estimular o uso consciente e racional dos recursos disponíveis.
§ 1º Todo diretório será criado com cota inicial de 500MB (quinhentos megabytes).

§ 5º Fica ﬁxado o valor de 500MB (quinhentos megabytes) para cada aumento de cota aprovado.

formação implementar controles que garantam a conformidade técnica dos computadores do TCEES que realizam o acesso
remoto (VPN – Virtual Private Network) ao serviço de armazenamento de arquivos.
Art. 20º Cabe ao usuário do serviço de armazenamento de arquivos em rede corporativa:
I – não realizar a gravação de mais de uma cópia do mesmo arquivo nos diretórios de sua unidade;
II – excluir dos diretórios de sua unidade os arquivos que tiverem sido inseridos nos sistemas corporativos do TCEES, tais como e-TCEES e CidadES;

Art. 16º A unidade gestora de recursos de Tecnologia da Informação realizará cópias de segurança do conteúdo de alguns diretórios da rede corporativa segundo diretrizes estabelecidas
na Política de Backup do TCEES.

III – utilizar o serviço de armazenamento de arquivos em rede corporativa com postura adequada e segura, seguindo as
orientações fornecidas nas campanhas de conscientização e
demais meios de divulgação; e

Art. 17º Em razão do volume, o armazenamento de dados de
multimídia está sujeito à análise e autorização prévia pela unidade gestora de recursos de Tecnologia da Informação, que realizará um estudo em conjunto com a unidade demandante, a
ﬁm de utilizar os recursos de armazenamento de dados de forma racional e consciente.

IV – consultar a unidade gestora de Tecnologia da Informação,
através do sistema de service desk, em caso de dúvida sobre situações não deﬁnidas nesta norma.

Art. 18º É vedada a gravação, no serviço de armazenamento
em rede corporativa, de arquivos que já estão armazenados
nos sistemas corporativos do TCEES, tais como e-TCEES, CidadES e outros, visando a utilização racional e consciente dos recursos de armazenamento de dados.

§ 2º Todas as solicitações de incremento da cota de diretórios
deverão ser formalizadas pelo gestor da unidade demandante
via solicitação no sistema de service desk.

§ 1º Fica a unidade gestora de recursos de Tecnologia da Informação autorizada a eliminar do serviço de armazenamento em
rede corporativa, sem aviso prévio, arquivos que já estão armazenados nos sistemas corporativos do TCEES, tais como e-TCEES, CidadES e outros.

§ 3º Antes de solicitar o incremento da cota caberá ao gestor
da unidade demandante a análise da atual ocupação do diretório, eliminando ou movendo para outros meios de armazenamento os arquivos que não sejam mais necessários às atividades do TCEES.

Art. 19º Visando garantir a segurança das informações corporativas do TCEES o acesso remoto (VPN – Virtual Private Network) ao serviço de armazenamento de arquivos somente poderá ser realizado por meio de computadores que possuam
programas antivírus instalados e atualizados.

§ 4º A unidade gestora de recursos de Tecnologia da Informa-

§ 1º Cabe à unidade gestora de recursos de Tecnologia da Inwww.tce.es.gov.br

Art. 21º Cabe ao superior imediato do usuário:
I – zelar pela organização dos arquivos armazenados nos diretórios correspondentes à sua unidade;
II – eliminar dos diretórios correspondentes à sua unidade, periodicamente, arquivos que não são mais necessários ou relacionados às atividades do TCEES;
III – analisar criteriosamente a real necessidade de acesso ou
bloqueio relacionados a seus usuários subordinados e encaminhar solicitação de autorização de acesso via sistema de service desk.
Art. 22º Cabe à unidade gestora de Tecnologia da Informação:
I – manter a infraestrutura de Tecnologia da Informação que
suporta o serviço de armazenamento de arquivos em rede corporativa;
II – realizar cópias de segurança (backup) e o controle da capacidade dos diretórios e o controle dos tipos de arquivos que poderão ser gravados nos mesmos;
III – administrar as permissões de acesso de acordo com as preSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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missas já deﬁnidas e solicitações formalizadas via sistema de
service desk;

8 de março de 2012 e o artigo 20 incisos I, V e XXVII do Regi-

13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de mar-

mento Interno, aprovado pela Resolução TC nº 261, de 4 de ju-

ço de 2012,

IV – monitorar continuamente a disponibilidade do serviço, realizando as ações necessárias ao seu contínuo funcionamento;

nho de 2013, e;

RESOLVE:

V – garantir a integridade, disponibilidade e conﬁdencialidade
das informações armazenadas na infraestrutura de Tecnologia
da Informação do TCEES;

CONSIDERANDO a solicitação formulada pela Secretaria Geral

exonerar, a pedido, RICARDO IANNOTTI DA ROCHA, matrícula

de Controle Externo - SEGEX constante da comunicação interna

203.623, do cargo em comissão de consultor de ﬁnanças públi-

eletrônica nº 5500/2018-7, assim como da Secretaria de Con-

cas, a partir de 28/12/2018.

VI – prover orientação adequada aos usuários do serviço de armazenamento de arquivos em rede corporativa;
VII – aplicar, quando necessário e viável, técnicas de compressão e similares a ﬁm de maximizar o uso do espaço em disco; e

tratações – SCT, conforme consta da comunicação interna ele-

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

trônica nº 5503/2018-1:
RESOLVE:

VIII – encaminhar à Diretoria Geral de Secretaria as solicitações
onde forem suscitadas dúvidas.

Art. 1º Alterar o Anexo Único da Portaria Normativa nº

Art. 23º Cabe à Diretoria Geral de Secretaria do TCEES analisar solicitações excepcionalmente encaminhadas pela unidade
gestora de Tecnologia da Informação referentes à utilização do
serviço de armazenamento de arquivos em rede corporativa e
determinar ou não sua autorização.

Thomaz – matrícula 203.678 e William Ribeiro Mota – matrí-

Conselheiro-presidente
PORTARIA 506-P, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.

dias 20, 21, 26, 27 e 28 de dezembro de 2018 e nos dias 2, 3 e

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março
de 2012, e por solicitação do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,

4 de janeiro de 2019.

RESOLVE:

Art. 24º A presente norma integra a Política de Segurança da
Informação do TCEES.

Art. 2º Alterar o Anexo Único da Portaria Normativa nº

Art. 25º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Marques - matrícula 203.654, em regime de plantão na Secre-

exonerar FRANCYNI LUPPI AZEVEDO RIOS, matrícula 203.508,
do cargo em comissão de auxiliar de gabinete, a partir de
28/12/2018.

Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo

taria de Contratações - SCT no dia 20 de dezembro de 2018 e

Portaria Normativa 00075/2018-2
Protocolo(s): 18696/2018-6
Origem: GAP - Gabinete da Presidência
Alterar o Anexo Único da Portaria Normativa nº 00072/2018-9,
que aprova a escala de Conselheiros e servidores em regime de
plantão e sobreaviso durante o período de recesso 2018/2019
no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e
dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 13 incisos I e XX da Lei Complementar Estadual nº 621, de

00072/2018-9, para incluir os servidores Ana Emília Brasiliano
cula 203.157, em regime de plantão na Secex Engenharia nos

00072/2018-9, para incluir o servidor Paulo Henrique Resende

excluir o servidor Filippi Coutinho Luppi – matrícula 203.654 do
regime de plantão nos dias 20, 21, 26, 27, 28 de dezembro de
2018 e nos dias 2, 3 e 4 de janeiro de 2019.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos a partir do dia 20 de dezembro de 2018.

Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo
PORTARIA 505-P, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
www.tce.es.gov.br

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 507-P, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março
de 2012, e por solicitação do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
RESOLVE:
exonerar MATEUS MACHADO ALVES ASSIS, matrícula 203.696,
do cargo em comissão de adjunto de gabinete, a partir de
28/12/2018.

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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PORTARIA 508-P, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
nomear FRANCYNI LUPPI AZEVEDO RIOS, matrícula nº
203.508, para exercer o cargo em comissão de consultor de ﬁnanças públicas, a partir de 28/12/2018.

em comissão de adjunto de gabinete, a partir de 7/1/2019.

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 511-P, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012, de 8/3/2012,
RESOLVE:

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

designar o servidor EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO,
matrícula nº 203.129 para exercer o cargo em comissão de Secretário-geral de Controle Externo, substituindo o servidor RODRIGO LUBIANA ZANOTTI, matrícula nº 203.233, afastado do
cargo por motivo de férias, no período de 7/1/2019 a 5/2/2019.

PORTARIA 509-P, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março
de 2012, e por solicitação do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍ-

RESOLVE:

RITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13,

nomear MATEUS MACHADO ALVES ASSIS, matrícula nº
203.696, para exercer o cargo em comissão de auxiliar de gabinete, a partir de 28/12/2018.

inciso IV da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 512-P, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.

2012,
RESOLVE:
designar o servidor ROMÁRIO FIGUEIREDO, matrícula nº
203.207, para exercer o cargo em comissão de Secretário Ad-

PORTARIA 510-P, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.

junto de Controle Externo da Secretaria de Controle Adjunta de

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março
de 2012, e por solicitação do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,

Planejamento, Monitoramento e Avaliação - SegexAD-PLAN, em

RESOLVE:
nomear PAULA BARBARIOLI MARQUES, para exercer o cargo

substituição ao servidor EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO, matrícula nº 203.129, afastado do cargo por motivo de substituição do Secretário-geral, no período de 7/1/2019 a 5/2/2019.

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
www.tce.es.gov.br
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Atos da Diretoria Geral de Secretaria

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

ATO DGS Nº 092/2018
Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:
– Gerenciar, coordenar e supervisionar todas as atividades de administração e planejamento do Tribunal;
– Promover a integração da área Administrativa com
as demais unidades do Tribunal;
– Supervisionar o desempenho dos processos organizacionais e a evolução dos planos e projetos de gestão do Tribunal;

Designar equipes de servidores para ﬁscalização do Contrato nº 39/2018, ﬁrmado com a empresa Torino Informática Ltda.
O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como também o que consta no item 2.3.1 do
capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Sander da Silva Correa, matrícula 202.798 (Fiscal Titular) e Ramon Pereira da Cunha, matrícula 203.683
(Fiscal Adjunto), para ﬁscalização do Contrato Nº 39/2018, ﬁrmado com a empresa Torino Informática Ltda, constantes dos autos do
Processo TC nº 7177/2018-2.
Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória/ES, 18 de dezembro de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

– Supervisionar as atividades relativas à tecnologia
da informação, bem como promover a uniformização e integração dos sistemas informatizados;
– Supervisionar a execução das atividades de gestão
de pessoas e desenvolvimento de recursos humanos;
– Supervisionar a execução das atividades de aquisições e contratações, administração de materiais, patrimônio e logística;
– Gerir e acompanhar a execução de convênios e de
acordos de cooperação técnica, diretamente ou por
delegação, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente e de acordo com as deliberações do Tribunal, entre outras competências.

ALERTA
PERSONALIZADO
Acompanhe de maneira fácil e rápida as
decisões de seu interesse publicadas no
Diário Oficial de Contas (DOC) do Tribunal
de Contas.
Basta acessar o Alerta
Personalizado, cadastrar
quaisquer nomes ou
palavras-chave e sempre que
o assunto for publicado você
receberá, por e-mail, um
aviso alertando sobre a
divulgação.
Facilite sua consulta.
Cadastre-se.

Telefone: (027) 3334-7665

http://diario.tce.es.gov.br

Seu cadastro em 8 passos

1
2 Clique em Alerta Personalizado
3 Clique em Cadastre-se
4 Preencha o formulário
5 Clique novamente em Alerta Personalizado
6 Clique em Incluir Palavra Chave
campo “Descrição” insira a
7 No
palavra chave a ser pesquisada.
uma palavra chave por vez. Refaça
8Coloque
esta ação quantas vezes for necessário.
Acesse a página do Diário:
http://diario.tce.es.gov.br

Clique em Log Off

www.tce.es.gov.br
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PLENÁRIO

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

Atos do Plenário

ao exercício de 2011, cuja gestão foi de responsabilidade do Sr.
Neucimar Ferreira Fraga.

Outras Decisões - Plenário

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).

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

Decisão 03405/2018-3
Processos: 06541/2012-4, 07809/2017-7
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: PREFEITURA VILA VELHA
Responsável: NEUCIMAR FERREIRA FRAGA, ZACARIAS CARRARETTO, ALBERTO JORGE DE MATOS, MARIA DO CARMO CAMENOTE MENDES, ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, JORGE LUIS RODRIGUES COSTA, CARLOS ROBERTO
BRAGA CARNEIRO JUNIOR, SHEILA BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE CUNHA BARRETO
Procurador: LEONARDO JOSE TONANE TON (OAB: 17508-ES)
FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO ACÓRDÃO TC-. 00819/2017 – DETERMINAÇÃO
AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS PARA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ PARA SUSPENSÃO DE INCLUSÃO DE
NOME DE TERCEIRO EM DÍVIDA ATIVA – RATIFICAÇÃO.

SESSÕES

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÂO

Terças-feiras às 14 horas

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
www.tce.es.gov.br

Devidamente citados (ﬂs. 140-147) os responsáveis apresentaram seus esclarecimentos, dentre eles o Sr. Jorge Luiz Rodrigues, em petição conjunta com outros corresponsáveis 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: ParticiSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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par indevidamente da licitação e da execução da obra. Critério:
Artigos 9°, inciso I da Lei 8.666/1993. Responsável: Estrutural
Construtora e Incorporadora Ltda;

no deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição se encontram previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.”

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.

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.

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;

Sobreveio, 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. Solicitou 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.
Por esta razão, foi proferida a DECM 1933/2018, que atribuiu
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. 324.721.107-15) em Dívida Atíva.

poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva
da parte, determinar medidas cautelares.”
Nesse mesmo contexto, vale citar o art. 376 do RITCEES, que
assim diz:
“Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a
oitiva da parte, determinar medidas cautelares, observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312 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.

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 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);

Além disso, na mesma DECM 1933/2018 foi determinada a inclusão do processo em pauta pra que o Plenário Pudesse referendar as modiﬁcações necessários no Acórdão TC-00819/2017.

8. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.

Dispõe o art. 124 da Lei 621/2012, ao tratar das medidas cautelares no âmbito deste Tribunal de Contas, que:

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.

“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

No caso concreto, tem-se requerimento formulado por terceiro não integrante originalmente dos procedimentos de ﬁscalização resultantes do Plano de Auditoria nº. 165/2012 que,

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 Inter-

É o breve relatório.
Pois bem. De todo o contexto fático e jurídico constante dos
autos veio este Conselheiro Relator assim decidir através da
Decisão Monocrática Preliminar DECM 1933/2018, a saber:
[...]
II – FUNDAMENTAÇÃO

www.tce.es.gov.br
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porém, veio a ser alcançado em Certidão de Dívida Ativa exarada com base em decisão proferida por esta Corte de Contas.
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.

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.

em pauta para que o Plenário possa referendar estas modiﬁcações.

Há uma inequívoca inclusão indevida de terceiro não relacionado aos fatos ou, sequer ao jurisdicionado.

Conselheiro Relator

Os prejuízos daí decorrentes são patentes!

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

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.

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.

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.

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.

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. 324.721.107-15), 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.

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.

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.

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 constitucionalmente atribuídas a esta Corte de Contas.

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 execução 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.

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. 324.721.107-15) em Dívida Atíva.

No que tange ao fundado receio de grave lesão ao erário ou a
direito alheio, resta despiciendo tecer maiores considerações.

Por ﬁm, veriﬁco que por se tratar de alteração necessária do teor do Acórdão TC nº. 00819/2017, solicito a inclusão deste feito
www.tce.es.gov.br

Vitória, 11 de dezembro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
1. DELIBERAÇÃO:

1.1. Ratiﬁcar a atribuição do efeito suspensivo ao Acórdão
TC nº. 00819/2017, constante da Decisão Monocrática Preliminar DECM 1933/2018, determinando-se à Secretaria do
Ministério Público Especial de Contas – SMPC a expedição de
ofício à Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, visando à
suspensão da inclusão do Sr. Jorge Luis Rodrigues Costa (C.P.F.
nº. 324.721.107-15) em Dívida Atíva, pelos seus próprios termos, com as alterações de ordem material propostas, frente ao
estabelecido no do art. 124 § único da LC 621/2012 na forma
do art. 376, § único do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 18/12/2018 – 45ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente),
Sergio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano
Vieira.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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Atas das Sessões - Plenário
SESSÃO: 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO –
7/8/2018
Aos sete dias do mês de agosto 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 26ª Sessão Plenária Ordinária deste Tribunal do corrente exercício. Integrando o Plenário estiveram presentes os senhores conselheiros SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER,
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES e o senhor conselheiro em substituição JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI, ocupando a relatoria do cargo em vacância. Presentes, ainda, o senhor conselheiro substituto MARCO
ANTONIO DA SILVA, e o representando o Ministério Público
junto a este Tribunal, o excelentíssimo senhor procurador-geral
de contas LUCIANO VIEIRA; e LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária geral das sessões, em substituição. O senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, nos termos dos
artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, submeteu ao Plenário, para discussão e votação, a ata da 24ª Sessão Plenária Ordinária de
dois mil e dezoito, antecipadamente encaminhada pelo secretário-geral das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros, auditores e procuradores; sendo aprovada à unanimidade. – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA E SORTEIO DE
PROCESSOS – O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, justiﬁcou a ausência da conselheira em
substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS por motivo de saúde. –
COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO PLENÁRIO – O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TALFNER registrou os votos vencedores dos processos TC-6850/2016, 6854/2016 e 7123/2016,
no qual votou pela regularidade das contas com quitação. Registrou, ainda, o voto vencedor do processo TC-7646/2017 pelo conhecimento do recurso negando-lhe provimento, mantendo o Acórdão TC-522/2017. Após, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN pediu a palavra e fez al-

gumas observações quanto a uma ação de repercussão geral
que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, o Recurso Extraordinário (RE) 852475, que trata da imprescritibilidade das ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa. Na sequência, os senhores conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO e DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, também teceram
alguns comentários, conforme notas taquigráﬁcas a seguir: “O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Senhor presidente, gostaria de abordar rapidamente
quatro pontos de uma decisão que está prevista para amanhã
no STF. E o faço agora, por quê? Porque estudando a pauta veriﬁquei que há um processo sobre prescritibilidade em relação
ao ressarcimento. E na pauta há um processo que a parte, a defesa, alega esse julgamento e o deslinde do julgamento. E isso
poderia ter, de alguma forma, um rebatimento aqui. Então,
gostaria de fazer algumas breves observações para sugerir, já
maioria formada, obviamente, pode mudar amanhã e eles retomam o julgamento amanhã, para responder se é ou não imprescritível num processo de improbidade o ressarcimento. Antes disso, numa Repercussão Geral 669069, também já decidida pelo STF, cuja ementa: ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO, INTERPRETAÇÃO
DA RESSALVA FINAL PREVISTO NO ART. 37, § 5ª, DA CONSTITUIÇÃO. Eles reconheceram a repercussão geral. E achei interessante um trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, que vou fazer breves comentários para, ao ﬁnal, sugerir uma atuação
nossa. Questiona-se, à luz do parágrafo 5ª, do art. 37, da Constituição Federal, o sentido e o alcance a ser dado a ressalva ﬁnal do dispositivo, segundo o qual “a lei estabelecerá os prazos
de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”. Diz o Ministro: “A questão
transcende os limites subjetivos da causa, havendo, no plano
doutrinário e jurisprudencial, acirrada divergência de entendimentos, fundamentados, basicamente, em três linhas interpretativas: (a) a imprescritibilidade aludida no dispositivo constitucional alcança qualquer tipo de ação de ressarcimento ao erário”. É o que nós praticamos, é uma linha. “(b) a imprescritibiliwww.tce.es.gov.br

dade alcança apenas as ações por danos ao erário decorrentes
de ilícito penal ou de improbidade administrativa”. Nós aí estaríamos, nossos processos, a prevalecer esse entendimento “b”,
seriam prescritíveis, o dano. “(c) o dispositivo não contém norma a consagrar imprescritibilidade.”. Para nada, a não ser os
casos de racismo e terrorismo, que aí é bem expresso, segundo
o debate que foi colocado. Essa Repercussão Geral já foi decidida. E decidiram nos seguintes termos: constitucional e civil, ressarcimento ao erário, sentido do alcance do art. 37, § 5º, “é
prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública
decorrente de ilícito civil”. No debate, em relação ao ilícito civil,
eles delimitaram, nesse recurso extraordinário, que essa deﬁnição só alcançaria o ilícito civil. E o ilícito civil não se confunde
com improbidade administrativa. Ocorre que outra Repercussão Geral - aí já tratando e que está em curso o julgamento já
com 6x2 votos pela prescritibilidade em relação ao ressarcimento - o voto do Ministro Alexandre de Morais, que já tem
maioria, diz o seguinte: “A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos e terceiros pela prática de atos
de improbidade administrativa devidamente tipiﬁcado pela lei
de improbidade prescreve juntamente com as demais sanções
do art. 12, nos termos do art. 23, ambos da referida lei, sendo
que, na hipótese em que a conduta também for tipiﬁcada como
crime, os prazos prescricionais são os estabelecidos na lei penal”. Mas, de qualquer forma, são prazos mais extensos. Então,
sobre ilícito civil, já foi decidido, delimitando a impossibilidade
de se estender aquela interpretação a um processo de improbidade. Dois anos depois, semana passada, eles começaram a
tratar, em sede de Repercussão Geral, a prescritibilidade em
processo de improbidade. E tem muito a ver conosco, já concluso para o relator, com parecer do procurador-geral da República. É a Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 636886/
AL, Ministro Teori Zavascki. Administrativo. Recurso extraordinário. Execução fundada em acordão proferido pelo Tribunal de
Contas da União. Pretensão de ressarcimento ao erário, prescritibilidade, art. 37, § 5º, da Constituição Federal. Repercussão
Geral Conﬁgurada. Possui Repercussão Geral a controvérsia relativa à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Então, voltando
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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à pedra de largada, das três hipóteses jurisprudenciais e doutrinárias, que há imprescritibilidade para tudo, no que se refere a
ressarcimento; há imprescritibilidade; há prescritibilidade nos
processos de improbidade e processos penais, e não há imprescritibilidade em nenhuma hipótese. Isso está sendo decidido
brevemente, pelo menos no que se refere à improbidade - e o
voto do Ministro Alexandre de Morais já está disponível. O que
quero dizer com isso? Isso tem tudo a ver com processos de estoque do Tribunal, que já prescreveram e estão em andamento
- possivelmente até na pauta de hoje - as ações de ressarcimento. Acho que seria prudente - nesta semana, hoje e amanhã adiarmos todos os processos com essas características. Acompanharmos o desdobramento do julgamento amanhã, no que
se refere a processo de improbidade, e estudar um pouco o tema. Obviamente para não julgarmos destoando do que a Suprema Corte diz do alcance do parágrafo 5º, do art. 37, no que
se refere ao último trecho, “ressalvadas as ações de ressarcimento”. Então, faço isso no início da sessão, fazendo um apelo
para que ganhemos um tempo esta semana, no que se refere a
esse tema. O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO - Senhor presidente, entendo a preocupação do
conselheiro Rodrigo Chamoun, pertinente, mas entendo também que esse tema pode não ser decidido agora, esta semana,
e pode ser objeto de recurso pela procuradora-geral - como ela
já sinalizou que deve recorrer se o entendimento do Supremo
for nesse sentido. Então, acredito que é um tema que vai ainda
demandar um prazo longo de discussão nos Tribunais Superiores, em especial no Supremo. Então, penso que poderemos continuar julgando os nossos processos aqui. E até cumprindo os
prazos de redução de estoque. É o meu entendimento. O tema
não deve ser decidido – e não vai ser decidido esta semana porque a procuradora-geral Raquel Dodge já indicou que vai recorrer se houver a manutenção desse entendimento. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Só fortalecendo o que diz o conselheiro Ranna, embora eu não concorde, a princípio. Há, obviamente, independência das instâncias enquanto o STF não decidir sem possibilidade de recurso.
Mas lá, na questão especíﬁca do processo de improbidade, já
veriﬁquei que 999 processos estão sobrestados esperando essa

decisão. Ainda não consegui veriﬁcar - por isso que precisamos
um pouco de tempo - se os processos relativos à tomada de
contas, que trata a outra repercussão geral do TCU, se estão sobrestados também. É uma medida de prudência, sobrestar. Para não tratarmos um jurisdicionado agora, de um jeito; e daqui
a um mês, tratar outro jurisdicionado, nas mesmas circunstâncias, de outro jeito. Embora reconhecendo que o conselheiro
Ranna tenha razão nesse sentido. E ﬁcaríamos aqui refém de
quando o STF decidiria os casos. E somada as independências
das instâncias, teria razão o conselheiro Ranna. Mas ﬁca aí o
debate para todos. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO - Vossa excelência poderá sempre
solicitar vista e trazer a proposta, se achar que deve. O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN Acho que esse não é o ideal. Imagine o STF, com 999 processos,
cada um decidindo de um jeito. Nós já sobrestamos na dúvida,
art. 42. Obviamente dependendo de nossa interpretação. Sobrestamos na dúvida, recuperação de crédito, porque também
só depende de nós. E sobrestamos também, já numa decisão
muito mais madura do que essa que estou debatendo, porque
aí já ninguém.... Nos processos dos pareceres prévios e contas
de governo de gestão, não houve recurso. Já transitou em julgado, depois que transitou em julgado, nós tomamos a decisão
de esperar uma interpretação da Atricon. Então, o que estou
sugerindo não é nada fora do que estamos fazendo. Por outro
lado, estamos tratando de processos que já prescreveram. Portanto, não atuaremos com sanções, porque não há mais possibilidade. E se decidirem que os processos de contas, diferentemente de um ilícito civil, e diferentemente de uma improbidade
administrativa, não prescrevem, são imprescritíveis, alcançaremos e tomaremos as decisões.... Se é imprescritível, algum dia
vamos tomar essa decisão. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER - Senhor presidente, entendo as considerações do conselheiro Chamoun. E concordo que realmente hoje
adiemos aqueles processos que tenham essa situação, para,
até a semana que vem, tomarmos uma decisão, se vamos continuar o julgamento ou vamos sobrestar. Acho que não há problema. É claro também que isso depende de cada relator. Mas
conclamo que adiemos. (ﬁnal)” – OCORRÊNCIAS – 01) Após a
www.tce.es.gov.br

fase de comunicações e registros do Plenário, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, inverteu
a ordem da pauta, em razão de sustentações orais solicitadas,
passando a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN, que procedeu à leitura do relatório
do Processo TC-9070/2017 que trata de Recurso de Reconsideração, concedendo, em seguida, a palavra ao advogado do interessado, senhor Vitor Rizzo Menechini, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência adiou o
julgamento do feito, solicitando a juntada aos autos das notas
taquigráﬁcas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado, com posterior encaminhamento dos autos ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas:
“O SR. VITOR RIZZO MENECHINI – Excelentíssimo presidente, conselheiro Sérgio Aboudib; excelentíssimo relator, conselheiro Rodrigo Chamoun, em nome de S. Exa. cumprimento os
demais conselheiros; ilustre representante do Ministério Público de Contas; serventuários; partes; advogados aqui presentes,
boa tarde! Como podemos observar, trata-se de Prestação de
Contas Anual do Município de Muniz Freire, exercício 2014, no
qual, o Tribunal emitiu um parecer prévio recomendando a rejeição das contas, entendendo pela falta de planejamento de
gestão do então prefeito Paulo Mignone. Todavia, como demonstrado no presente recurso de reconsideração, e aqui cabe
ratiﬁcar as alegações recursais, esse limite de gasto com pessoal ultrapassado não teve contribuição alguma do ora recorrente. Primeiro, é preciso destacar que o período de mandato do
recorrente foi de 2013 a 2016. E sempre agiu com zelo, dedicação, probidade, legalidade, atendendo sempre aos princípios
legais e morais. Ocorre que o Município de Muniz Freire vem
sofrendo drasticamente uma queda de receitas. Mas isso não é
exclusividade do município em questão, é realidade de muitos
municípios do nosso Estado, essa diﬁculdade ﬁnanceira. E essa
situação se agravou, ainda mais, com o ﬁm do Fundap. Sabemos que com a extinção do Fundap, muitos municípios - que caíram suas receitas – não conseguiram se reerguer até hoje. Inclusive, a título de curiosidade, tenho em mãos uma matéria do
jornal “A Gazeta”, ano de 2012, com a seguinte manchete: “Extinção do Fundap vai quebrar 44 dos 78 municípios do EstaSexta-feira, 21 de dezembro de 2018

12

ATOS DO PLENÁRIO
do”. Nessa matéria, há o esclarecimento do eminente conselheiro Carlos Ranna, o então presidente deste colendo Tribunal
de Contas. Disse que em estudos que o Tribunal de Contas fez,
com o impacto da extinção do Fundap, no ano de 2011, os municípios receberam R$ 600 milhões de reais de repasse, e que,
após a extinção, esse dinheiro cessou. Por isso essa aﬁrmação
de que o ﬁm do Fundap “vai quebrar 44 dos 78 municípios”. O
que quero dizer com isso? Ora, em relação ao limite de gastos
com pessoal, a queda de receita com essa notória diﬁculdade
ﬁnanceira que vem assolando o país, muitos municípios tiveram uma queda abrupta de receita e, até hoje não conseguiram adequar, à realidade, o município com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse fato demonstra, por si só, que o recorrente
ultrapassou esse limite, não por má gestão ou por falta de planejamento, mas porque já encontrou dessa forma, quando assumiu o município. O município já estava estourado e não teve
condições, apesar de incansavelmente tentar fazê-lo, não conseguiu equilibrar suas contas. O recorrente iniciou o seu mandato no ano de 2013. Em 2012, as contas, do então prefeito, foram rejeitas pelo mesmo motivo, por terem ultrapassado o limite de gasto com pessoal. Isso, por quê? Repito, queda do
Fundap. E houve também uma despesa que impactou muito o
orçamento do município, que foi o repasse das escolas estaduais ao município. O Parecer Prévio 026/2016 recomendou a rejeição das contas do ano de 2012, do então prefeito. Quando o
recorrente assumiu o mandato, logo no ano seguinte, 2013, ele
já entrou de forma irregular no município. Pegou o município
totalmente desestruturado, desestabilizado, suas contas ﬁnanceiras totalmente desregradas, com dívidas. Ele não teve condição, sequer, de começar a colocar em execução o seu plano de
governo, que havia traçado. Feito isso, em razão desse cenário
que o recorrente encontrou quando assumiu o município, este
colendo Tribunal de Contas, no julgamento da prestação de
contas de 2013 do recorrente, sob o fundamento de ser uma
nova gestão, que o recorrente encontrou o município com forte
desequilíbrio ﬁscal e ﬁnanceiro, entendeu, com base na razoabilidade e na proporcionalidade, que as contas de 2013 seriam
aprovadas com ressalva, considerando todo esse contexto de
que o recorrente entrou e já encontrou esse limite de gasto com

pessoal ultrapassado. Peço vênia para ler um trecho do voto do
eminente conselheiro Domingos Taufner, no julgamento dessa
prestação de contas do ano de 2013. Diz: “Por óbvio não se pretende estabelecer um dogma de que é aceitável o gasto limite
com pessoal acima do limite máximo estabelecido, evidentemente não. Contudo, diante da peculiaridade do caso concreto,
considerando as justiﬁcativas já explanadas e sob uma análise
pautada pela razoabilidade, entendo que, tão somente nesse
exercício, por ser o primeiro ano de mandato de um novo gestor, agravada pela municipalização das escolas estaduais, esta
irregularidade pode ser mantida no campo da ressalva. Por ﬁm,
registro que a recomendação de rejeição das contas seria medida demasiada, ferindo o princípio da proporcionalidade, pois
apesar da natureza jurídica ser de parecer e não de sanção, não
se pode olvidar que as consequências sociais são de punição,
podendo, inclusive, se for o caso, resultar em inelegibilidade, a
ser declarada pela Justiça Eleitoral”. Nota-se que estamos diante de uma infração legal. Sim. Ele extrapolou o limite de gasto
com pessoal. Não estamos negando. No entanto, este egrégio
Tribunal de Contas, brilhantemente, primou pela razoabilidade
ao constatar que estamos diante de uma situação excepcional,
que atinge tanto a esfera federal e estadual quanto a municipal. E diante de tudo isso, mesmo com o índice de 59,58% de
gasto com pessoal, foi emitido o Parecer Prévio 106/2017,
aprovando com ressalva as contas de 2013. No presente caso, cabe ressaltar, que o recorrente não saiu de uma situação
regular e causou uma irregularidade. Não! Ele assumiu o município já em situação irregular. A situação estava totalmente desequilibrada. E, em razão das quedas de receitas que ocorreram, e ainda ocorre no município, o recorrente não conseguiu
equilibrar as contas. A situação ﬁnanceira e ﬁscal do Município
de Muniz Freire – de 2012, 2013, 2014 – não mudou em nada,
mesmo com as diversas e incansáveis atuações do recorrente
para diminuir as despesas com pessoal e controlar as ﬁnanças
públicas. Sem maiores delongas, aponto aqui alguns exemplos
de ações do recorrente na tentativa de equilibrar as contas. Por
exemplo, determinação para que todos os secretários realizassem cortes e reduções de gastos; limitação de horário para
abastecimento dos veículos da municipalidade; proibição de rewww.tce.es.gov.br

alização de ligações telefônicas; proibição de uso de computadores e impressoras para ﬁns particulares, bem como proibição
de uso de material de consumo; controle para evitar desperdício de energia e de água; proibição para realização de cursos,
eventos, seminários e demais festejos custeados pelo município; proibição de participação de cursos, eventos, seminários,
congressos e aﬁns que gerem qualquer natureza de despesas
ao município; limitação para concessões de diárias; proibição
de realização de horas extras; autorização para que a secretaria de administração reduzisse os valores contratados para o
exercício de 2013, no percentual permitido em lei, ou seja, 25%
dos contratos de prestação de serviço, fornecimento e locação; contingenciamento de 30% da despesa orçada; proibição
de uso de veículos e máquinas nos dias de sábado, domingo, feriados e durante a semana após às 18 horas; suspensão de extensão de carga horária; cancelamento de festas, carnaval, réveillon. Enﬁm, uma série de medidas de poderíamos ﬁcar aqui,
muitas horas, listando. Não bastasse tudo isso, as ações que o
recorrente teve diretamente para redução de gastos com pessoal, dos 52 cargos comissionados, 16 foram exonerados. E das
40 funções gratiﬁcadas, 27 foram encerradas. Ele bloqueou a
função gratiﬁcada do PSF, que era 30% sobre o piso salarial dos
proﬁssionais. Essa atuação dele reduziu o gasto com remuneração do pessoal em R$ 1.078.000,00 no ano. E ainda, torna-se
necessário destacar duas ações relevantes do recorrente, mas
que, no entanto, não se realizaram por questões alheias à sua
vontade, como, por exemplo, a escola. Houve a municipalização das escolas estaduais. Foi no mandato anterior. Quando o
recorrente assumiu o município essas escolas já estavam municipalizadas. A municipalização das escolas contribuiu para elevar o índice de gasto com os proﬁssionais de magistério de
81,92% em 2010, para 112,04% em 2013, comprometendo totalmente os recursos recebidos do Fundeb, sendo necessária a
complementação com recursos do MDE. Se as escolas fossem
devolvidas ao Estado, signiﬁcaria uma diminuição de R$
5.000.000,00. Só essa atuação, só essa devolução, já adequaria
a situação do Município de Muniz Freire à Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas o recorrente não conseguiu junto ao Estado.
Uma forma, a última cartada, ele ajuizou uma ação em face do
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Estado; obteve liminar para o Estado retomar as escolas, mas
logo em seguida a liminar caiu. E a ação foi julgada improcedente. Enﬁm, não obteve êxito. E, até hoje é o que vem diﬁcultando esse impacto das escolas municipalizadas. Por último,
ele tentou também criar cargos de cuidadores para substituir
professores que, em extensão de carga horária, estavam suprindo uma necessidade do município. Com os estudos que fez,
esse cargo de cuidador poderia substituir esses professores –
que atuavam em extensão de carga horária –, e a redução importaria, aproximadamente, em 900 mil reais/ano. Não tinha
cargo de cuidadores no município. Ele levou à câmara, tentou
aprovar duas vezes seguidas. Não obteve êxito. Por culpa dos
vereadores, não conseguiu aprovação e não conseguiu implementar essa redução. Foram várias ações, vários movimentos
do recorrente na tentativa de adequar a realidade do município
à Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, como dito aqui, ele não
obteve êxito. Desde que assumiu o município não implementou
nenhum programa de governo. Só tentou fazer o município a se
adequar à Lei de Responsabilidade Fiscal. Repito que ele assumiu e já estava extrapolado o limite. Ele não tinha muito o que
fazer. Passou por sua cabeça exonerar servidores efetivos. O
município tem 20 mil habitantes. Lá tem 485 servidores efetivos. Seria uma alternativa exonerar esses servidores, mas como ﬁcaria a prestação dos serviços da prefeitura sem esses servidores? Fora a comoção social que poderia surgir! Um município pequeno daquele, quantas famílias dependem? A maior
empregadora do município é a Prefeitura de Muniz Freire. Para
ﬁnalizar, o objetivo da Lei Complementar 101/2000 foi não permitir a atuação responsável do gestor, foi exigir dele comportamento austero e probo, foi estabelecer adoção de medidas que
estão sob seu alcance para compatibilizar a gestão dos recursos públicos no funcionamento adequado da máquina administrativa e o atendimento das necessidades e interesses... Ora,
tudo isso foi praticado pelo recorrente. Mais uma vez, repito
que o recorrente não tem culpa. Ele assumiu o município em
condições precárias extremas, com o índice de gasto com pessoal já ultrapassado. O recorrente não pôde implementar nenhuma ação de planejamento de seu plano de governo. E desde
que assumiu, teve, a todo momento, que focar na redução de

despesa e na adequação do índice com gasto com pessoal. Nesse sentido, requeiro a vossas excelências a juntada dos documentos apresentados e do memorial. E que seja dado provimento ao recurso de reconsideração aprovando as contas do
recorrente ou, subsidiariamente, que seja aprovado com ressalva, da mesma forma que ocorreu com as contas de 2013. É o
que se requer! Agradeço pela oportunidade! Boa tarde! O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN Senhor presidente, deﬁro a juntada dos documentos e das notas taquigráﬁcas. Só tenho uma pergunta, se há algo novo de
informação ou relatório que comprove a atuação do prefeito
no que se refere ao último estágio, previsto no art. 169, da
Constituição, que é a demissão de estáveis? Há alguma informação nova? O SR. VITOR RIZZO MENECHINI - Não. Só um estudo. Ele pensou, mas não colocou em prática. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - É suﬁciente para mim. Deﬁro. Mantenho em pauta. (ﬁnal)”. 2) Em
seguida, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO, também em razão de sustentação oral solicitada, concedeu a palavra ao senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, que procedeu à leitura do relatório do
Processo TC-4761/2008, que trata de Denúncia, concedendo,
em seguida, a palavra ao advogado do recorrente, senhor Paulo Augusto Martins Pinheiro Chagas, que proferiu sustentação
oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência adiou o julgamento do processo, solicitando a juntada das notas taquigráﬁcas da sustentação oral realizada, bem como de eventuais documentos trazidos pelo defendente, com posterior encaminhamento dos autos ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. PAULO AUGUSTO MARTINS
CHAGAS PINHEIRO CHAGAS - Senhor presidente Sérgio Aboudib, Senhor relator Sérgio Borges, demais conselheiros, procurador, secretários, colegas e jurisdicionados, boa tarde! Como
relatado nos autos, este processo é fruto de uma auditoria especial decorrente de denúncia, que tem por objetivo a análise
da licitação e do contrato que foi celebrado para a construção
da sede do parlamento de Viana. O contrato foi celebrado pelo
município à época em que a jurisdicionada Sr.ª Edilaine Pacheco Vieira era secretária de obras, em nome de quem faço uso
www.tce.es.gov.br

da palavra, sendo celebrado no ano de 2008 na gestão da Sra.
Solange Lube, e veio a ser rescindido no ano seguinte da ex-prefeita Ângela Maria Sias. Dos quatro indícios de irregularidades
apontados em nome da jurisdicionada, dois foram mantidos
pela instrução técnica conclusiva, sendo “elaboração de planilha orçamentária com sobrepreço” podendo ocasionar o superfaturamento da obra com infringência ao art. 43, inciso IV, da
8.666/93; e a segunda irregularidade: “liquidação irregular de
despesa e pagamento indevido” com infringência ao art. 62 e
63, § 2º, III, da 4.320/64, entretanto, entendemos que não há
razão para manutenção das irregularidades apontadas. Com
relação à primeira delas, é importante enfatizar que não há sobrepreço, ademais, a jurisdicionada não confeccionou a planilha orçamentária, contudo, se vossas excelências entenderem
pela manutenção da irregularidade, há que se observar a integração do litisconsórcio passivo necessário, conforme será demonstrado a seguir. Concluiu a instrução da engenharia pela
manutenção da irregularidade em face da jurisdicionada Sra.
Edilaine, porém, com novo valor, de R$ 181.498,62, o que, na
verdade, nunca ocorreu. A obra em questão é da construção da
sede da câmara municipal, sendo que o próprio poder legislativo, dentro de sua autonomia, deﬁniu e especiﬁcou o projeto
executivo e planilhas orçamentárias, pois cabia ao aludido poder especiﬁcar ﬁsicamente como seria construída a sua sede,
de modo a atender as suas necessidades e da população, não
podendo o executivo substituir o aludido poder na confecção do
projeto, conforme consta às ﬂs. 4, 14, 15, do Processo nº
0827/2008, apensado ao feito. É cediço que o poder legislativo
tem suas funções típicas de legislar e ﬁscalizar os atos do poder
executivo, contudo ainda há as funções atípicas. Dentre essas,
deﬁnir como serão executados os seus gastos, os seus recursos,
nesse caso para a construção do parlamento, direcionados para esse ﬁm. O aludido poder foi que contratou a empresa de engenharia Projest para elaborar o projeto básico para construção da sua sede, conforme consta do próprio projeto e ART anexada ao processo licitatório, encaminhando este à prefeitura.
Nesse ínterim, cabe trazer à baila o teor do ofício OF.CMV.GP,
2014/2017, no qual o executivo encaminha esse projeto ao executivo. Diz: “Com o presente, passo nesta data memorável às
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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mãos de V. Sra. o original do projeto arquitetônico, projeto de
instalações hidrossanitárias e de prevenção e combate a incêndios, projeto estrutural, projeto de instalações hidrossanitárias,
de instalações elétricas, aterramento, medição padrão Escelsa,
projeto de instalações telefônicas, de instalações complementares – rede, alarme e som, bem como elaboração de planilha
de serviços, especiﬁcações de materiais e preços, visando a
construção da nova sede do parlamento.” Dessa feita, percebe-se a total ausência de responsabilidade da notiﬁcada na elaboração da planilha orçamentária, pois a mesma foi confeccionada pela empresa Projest, contratada pelo legislativo, sendo
que a aludida obra deveria ser efetivada em total conformidade com as deﬁnições estabelecidas pelo legislativo em observância a sua autonomia constitucional. Da analise das planilhas orçamentárias, inclusas no processo licitatório, extrai-se
que não consta qualquer assinatura da jurisdicionada na elaboração da planilha orçamentária. Portanto, imputar à mesma
a confecção das planilhas, pelo simples fato de ocupar o cargo
de secretária, mostra-se indevido, até porque tais planilhas foram realizadas por outra empresa contratada pelo legislativo.
Acrescente-se que, à época, a requerida não possuía nenhuma
estrutura para elaboração de projetos e orçamentos desse porte em sua secretaria, mas apenas de pequenas obras, como,
por exemplo, calçamento de ruas, pintura e manutenção de
prédios prontos, sem reforma. Salienta-se que a requerida era
a “única” engenheira existente na secretaria. É um município
pequeno, tem pouco estrutura, imagina na época. E também
não havia um único arquiteto. Sendo que toda sua equipe era
composta de três técnicos em ediﬁcações, de nível médio, inclusive, um deles era o ﬁscal do contrato, sr. Jair. Porém, a requerida já ocupava o cargo de secretária, sendo responsável pela
“supervisão” dos trabalhos de toda a equipe de todas as obras
do município. E sendo os demais proﬁssionais de nível médio e
não possuírem aptidão técnica para elaborar ou analisar esse
tipo de projeto e orçamento. Importante acrescer que todas as
obras de grande porte do município eram realizadas através de
convênios com o Governo Federal e/ou Estadual, cujos projetos
e orçamentos já chegavam prontos. Por exemplo, na construção de escolas os projetos e orçamentos vinham prontos do FN-

DE; na saúde vinham do Ministério da Saúde; obras do PAC
eram de competência da Caixa Econômica Federal; drenagem e
esgoto, encaminhadas pela Funasa. Excepcionalmente, caso
fosse necessária a elaboração de qualquer orçamento e projeto
de grande porte, a cargo do município, seria necessária uma licitação só para elaboração do projeto e orçamento e outra para a obra. Houve um período em que a prefeitura chegou a fazer uma espécie de contrato “guarda-chuva” só para elaboração de projetos e orçamentos. Mas, nessa época, 2008, não havia nenhuma empresa contratada no município. A bem da verdade, o único ato que a jurisdicionada fez, na condição de secretária, foi solicitar a abertura do certame licitatório, visando
a contratação da empresa para execução da obra. Dessa forma, ela não deve ser responsabilizada por esse item que, equivocadamente, supôs-se que a mesma havia elaborado os projetos e planilhas orçamentárias de preços. De modo que foi comprovado que essa não teve “nenhuma” participação no ato.
Sendo assim, deve a jurisdicionada ser excluída de qualquer
responsabilidade nesse tópico, devendo ser a empresa responsável, Projest, ser citada para se defender, assim como os vereadores responsáveis pela sua contratação. Por outro lado, apenas por amor ao debate, se assim não entender vossas excelências, em caráter subsidiário, o julgamento do feito deve ser convertido em diligência, devendo ser citados, a ingressar no feito
como litisconsortes passivos necessários, a empresa que elaborou o projeto e os responsáveis pela sua contratação, sob pena
de nulidade da decisão, conforme prevê os artigos 114, do
CPC/2015. Vejamos: “Art. 114. O litisconsórcio será necessário
por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eﬁcácia da sentença depender da citação
de todos que devam ser litisconsortes”. Com relação à segunda
irregularidade apontada contra a jurisdicionada, consiste na
“liquidação irregular de despesa e pagamento indevido”, art.
art. 62 e art. 63, da Lei 4320/64. Na análise da documentação
existente, bem como pesquisa realizada com servidores que
atuaram na gestão anterior, 2005/2008, percebe-se que o projeto estrutural da obra de construção da sede foi elaborado pela referida empresa contratada pelo poder legislativo, dentro
da sua autonomia, conforme art. art. 20, III, alínea “a” da Lei
www.tce.es.gov.br

Complementar 101/2000, e art. 29-A, da Constituição Federal.
E, considerando que os projetos e planilhas orçamentárias contratados pelo executivo tinham sido elaborados por empresa
expert, com amplo conhecimento de engenharia e arquitetura,
a então secretária de obras, encaminhou os projetos para a licitação. No entanto, após a realização do certame público, já
durante a construção da sede, a empresa executora constatou
graves vícios no projeto estrutural, tendo em vista que as dimensões da área física eram incompatíveis com as especiﬁcações do projeto, pois esta era superior à área do terreno, onde
seria construída a sede do legislativo. Em outras palavras, “a
chave era maior do que a fechadura”. O que inviabilizava a ediﬁcação. Visando o interesse público, evitar desperdício de recursos públicos, em homenagem ao princípio da economicidade, a empresa elaborou o novo projeto estrutural, bem como
projeto de fundação previsto em planilha, corrigindo eventuais
vícios existentes no anterior, sendo que tal projeto passou a ser
o referencial para a obra. Entretanto, como ainda não havia sido formalizado o aditivo contratual, somente foram pagos
itens da planilha inicialmente licitados, de forma que se mudava, por exemplo, a posição de uma pilastra de lugar para se
adequar ao tamanho do terreno, mas somente se utilizava o
quantitativo de concreto, ferragens e/ou outros itens que previamente licitados. Ou seja, executava-se de forma diferente,
mas respeitando sempre o conteúdo e os quantitativos máximos licitados. Nessa linha, com o novo projeto iniciado na secretaria, foram iniciados os procedimentos para realização de
aditivo e replanilhamento. Todavia, este não chegou a concretizar porque a empresa abandonou a obra antes da sua conclusão, sendo necessário convocar o segundo colocado para assumir a licitação, o que também não foi possível por uma ordem
judicial impedindo essa convocação. Importante enfatizar que
foram realizadas execuções de serviços, como tratamento da
ferragem expostas e execução de um muro de contenção, bem
como outros serviços que não foram, sequer, pagos à empresa
contratada, pois não estavam previstos na licitação. Então, não
houve pagamento realizado a maior. Houve pagamento a menor. Porque haviam alguns itens...que foram necessários em
decorrência dessa impossibilidade da obra, da forma como esSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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tava, que não puderam ser pagos. Desse modo, a área técnica
do TCE se equivocou ao considerar vários serviços como não realizados, tais como barracões de obra, tapumes, rede de água,
esgoto, escavação. Eis que foram devidamente prestados, conforme medições apresentadas e juntadas ao processo. Ressalte-se que os técnicos, ao promoverem a auditoria no processo,
somente levaram em conta o projeto antigo, com vícios. E não
o novo projeto, com novas especiﬁcações técnicas, explicitado
anteriormente. Com base nesse novo projeto adequado, que
substituiu o anterior, as obras foram realizadas, sendo que as
obras nele existentes foram executadas, devidamente atestadas e comprovadas pelo gestor do contrato, inclusive com fotograﬁas, medições, devidamente instruídas do processo. Resta
evidente que os técnicos do TCE, ao considerarem o projeto estrutural anterior e compararem com as obras executadas, encontraram divergência, pois, conforme citado, as obras não puderam ser realizadas tendo como parâmetro o projeto anterior.
Mas sim o novo projeto. Motivo pelo qual está existindo a divergência de obras apontadas como não realizadas. Percebe-se
que ao analisar o projeto estrutural... que substitui o anterior,
certamente se chegará à conclusão de que todas as obras foram realizadas. Registro que a conclusão, no sentido de que
houve dano ao erário decorrente de liquidação irregular de serviços, foi tomada pela área técnica desta Corte de Contas mais
de dois anos após a rescisão do contrato, no ano de 2008. E, pelo que se sabe, isso ocorreu porque a prefeitura tentou convocar o segundo colocado, como dito, e não foi possível. O fato é
que a obra ﬁcou abandonada por dois anos. E são apontados
os serviços como não executados. Como foi ressaltado pela defesa, muitos itens relacionados nessa planilha, de folhas
809/810, são justamente aqueles serviços cuja presença diﬁcilmente se constataria em uma obra abandonada e saqueada.
Itens como barracão de depósito, sanitário, galpão de carpintaria, galpão de armação, alvenaria, rede de água e luz, etc. E
ainda, nessa planilha existem outras perplexidades, por exemplo, têm outros itens que foram dados como não executados,
em relação aos quais não temos como avaliar de que forma isso foi feito. Por exemplo, os itens de escavação mecânica e manual. Escavação é algo que precede a fundação; e a fundação

foi considerada existente pela área técnica, que contou 31 pilares na obra, mas aﬁrmou que a escavação foi executada em um
montante menor do que foi pago. O mesmo questionamento
surge quanto ao transporte de insumo, aterro, e outros, dado
como não executados. Então, a situação dos jurisdicionados é
difícil, pois não tiveram a oportunidade, sequer, de participar
dessa inspeção, realizada de modo unilateral, utilizando, inclusive, um projeto diferente daquele empregado durante a execução dos serviços. E como não puderam ter a clareza e precisão
do caminho trilhado pela área técnica para concluir, em cada
situação, pela não execução ou execução a menor do que foi
pago, também há um déﬁcit importante de defesa que deve ser
reconhecido por vossas excelências. Por ﬁm, cumpre acrescentar que o novo projeto contendo as novas especiﬁcações, ora
relatadas, foi entregue à equipe técnica do TCE e consta do processo para apuração das irregularidades ora questionadas.
Concluo minha exposição realizando os pedidos que entendemos como pertinentes. Inicialmente, requer seja notiﬁcada a
prefeitura para que informe quais e quantos servidores estavam nomeados na secretaria de obras no ano de 2008, informando ainda o grau de escolaridade de cada um deles. Seja notiﬁcada a Câmara Municipal de Vereadores de Viana para que
forneça cópia do ofício - OF. CMV. GP. 214/2007, o qual encaminhou ao executivo todos os projetos da forma como foi explanado aqui na nossa exposição. Requer ainda que seja reconhecida a inexistência de liquidação irregular e pagamento indevido que possa ser atribuível a ex-secretária, sra. Edilaine. Igualmente, com relação à confecção de planilha orçamentária com
sobrepreço, também deve a jurisdicionada ser excluída de qualquer responsabilidade; devendo a empresa responsável pela
sua confecção ser citada para se defender, assim como os integrantes do poder legislativo municipal, à época, responsáveis
pela sua contratação. Ou, em último caso, os mesmos devem
ser citados para integrar o feito como litisconsortes passivos
necessários, sob pena de nulidade da decisão, nos termos do
art. 114, do CPC. Por ﬁm, chamo a atenção para uma ponderação do eminente conselheiro Rodrigo Chamoun, com relação à
prescrição, e esse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, que está em via de ser concluído. E merece atenção neswww.tce.es.gov.br

se caso especíﬁco. Porque aqui, certamente, haverá (palavra
inaudível) de questões relacionadas à prescrição em havendo
necessidade de eventual recurso. Muito obrigado! Peço deferimento. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
- Senhor presidente, solicito a juntada das notas taquigráﬁcas.
Deﬁro a juntada de eventuais documentos e de memorial que o
dr. Paulo queira juntar. Mantenho o processo em pauta. (ﬁnal)”. 3) O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN solicitou a aquiescência dos pares para o adiamento do Processo TC-2512/2017, que trata de Consulta. 4) Por
ocasião da apreciação do Processo TC-5489/2015, que trata de
Representação em face do DETRAN, de relatoria do senhor
conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, após a leitura
do parecer ministerial, o senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, LUCIANO VIEIRA, chamou a atenção para
a gravidade das irregularidades apuradas, pugnando pela aplicação da penalidade pecuniária. O senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO pediu a palavra e, em consonância com o Parquet de Contas, votou pela procedência da representação e aplicação de multa de três mil reais, tendo sido
acompanhado pelo conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI, os quais restaram vencidos, prevalecendo o voto do
relator por deixar de aplicar a multa, conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas. “O SR. PROCURADOR-GERAL LUCIANO VIEIRA - Senhor presidente, vou tratar das irregularidades
em conjunto, porque não há como tratá-las em tópico. (leitura)
- Só para resumir o que ocorreu nessa contratação, que veio, inclusive, uma representação oriunda do MP. Esse projeto “Educação para o Trânsito”, posteriormente convertido para “Trânsito para o outro”, foi contratado pelo Detran, por meio da assessoria do professor Roberto Da Matta. Este foi contratado
por inexigibilidade de licitação para idealizar o projeto. O MP
não questiona essa contratação do professor Roberto Da Matta, porém, questiona a contratação por inexigibilidade da empresa Futura, uma vez que não ﬁcou demonstrado no processo
que a empresa Futura é que detinha as condições para ser contratada por inexigibilidade. Esse é o primeiro ponto. Realmente
o que se queria do professor contratado era um know how para
o desenvolvimento do projeto. E esse foi idealizado. PosteriorSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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mente, na terceira fase – aí que é o mais estranho, não é comum, e se fosse, seria absolutamente ilegal – a empresa Futura, para executar essa terceira fase, apresenta ao Detran uma
proposta; e essa terceira fase surge justamente dessa proposta.
Não foi o Detran que idealizou as ações para essa terceira fase.
Partiu da apresentação da proposta da Futura. A Futura chegou, apresentou a proposta; o Detran converteu essa proposta
num termo de referência, e a partir daí partiu para a contratação da empresa. O que é absolutamente ilegal, uma vez que as
necessidades da administração são vistas por ela e não surgem
a partir de propostas de terceiros. Ainda mais nesse caso, que
não se poderia nem ser contratada diretamente, porque está
englobado, nessa terceira fase, uma série de outros serviços,
por exemplo, a contratação de kits de informática. Na verdade,
esses kits nem estavam previstos, inicialmente; depois o projeto foi mudado para se fazer esses kits de informática. E, ao invés de se licitar serviços de informática, a própria empresa que chegou a fazer a proposta - subcontratou esse serviço de
informática. Embora não esteja no escopo, no seu objeto social,
a prestação desse serviço, também, no desdobramento desse
projeto, existia uma série de ações a ser realizada nas escolas,
como grupos com professores para treinamentos. Uma série de
ações que não estava dentro do escopo da empresa. Por isso
que a área técnica, também acompanhando, no caso, a representação do MP, considerou que não existia motivo para se
contratar, por inexigibilidade, a Futura, assim como os demais
serviços que estavam englobados na terceira fase. Poderiam
ser, obviamente, destrinchados em várias licitações ou contratações diretas a ser demonstradas por parte do Detran. O que
não ocorreu! Essas incoerências, essas irregularidades, foram
todas até acompanhadas pelo relator, que discorda, no entanto, quanto à gravidade. Esse é o ponto que o MP chama a atenção, porque advém uma contratação surgida a partir de uma
proposta de terceiro. Uma proposta deﬁcitária, que não havia
suﬁcientemente delimitar o objeto. Posteriormente, o Detran
foi se amoldando a essa proposta para chegar àquilo que a empresa queria contratar com o órgão. É totalmente inadmissível!
Por isso que o MP reitera que não houve aqui um simples erro,
mas sim direcionamento da licitação para essa empresa. Por-

que é grave afronta aos princípios previstos no art. 37, da Constituição. E, também, há indício até da prática de crime, previsto
na 8.666, que é justamente contratar por inexigibilidade fora
das hipóteses legais. O diretor não foi inocente nessa contratação. Várias irregularidades aqui chegaram a ser demonstradas
pela assessoria jurídica. Porém, não restaram sanadas pelo administrador que responde, obviamente, pelo contrato assinado
nesses termos. Por isso que o MP pugna pela procedência da
representação, conforme já até acolhido pelo relator, porém,
com aplicação de penalidade pecuniária. O SR. CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – Presidente, vou manter o
voto, porque já disponibilizei e respeito o parecer do Ministério
Público de Contas. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO – Em face da divergência, que se
baseia basicamente na aplicação da multa, em discussão o processo. Em votação. O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – Senhor presidente, acredito que o tema
é bastante interessante porque sabemos que são milhares de
vítimas que morrem em acidentes de trânsito no Brasil. Mais de
cinquenta, em torno de 60 mil pessoas que morrem anualmente no Brasil. É como se caísse um avião todo dia. Quando cai um
avião, é notícia. Mas como essas mortes são diluídas, a notícia
não tem a repercussão que deveria ter. O estudo apresentado
pelo professor Roberto da Mata, como muito bem esclareceu o
Ministério Público, e a contratação do professor e o estudo que
ele realizou não estão sendo discutidos. Está sendo discutido é
um segundo momento, é uma segunda etapa. E nesse ponto,
peço vênia ao relator para acompanhar o entendimento ministerial. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – Qual a multa que vossa excelência aplica? O
SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO –
R$ 3.000,00. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Vou acompanhar o relator. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – (inaudível) O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Acompanho o voto divergente. (ﬁnal)” 5) O senhor RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN, durante a apreciação do Processo
TC-7562/2017, que trata de Recurso de Reconsideração interposto sobre o Parecer Prévio TC55/2017, de relatoria do consewww.tce.es.gov.br

lheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, fez um alerta
quanto à abertura de autos apartados para imposição da penalidade de multa, pois já se deparou, em alguns casos, com a situação de, nos autos apartados, veriﬁcar que não haveria ocorrido a infração à irregularidade que ensejou a abertura do processo em apartado. Neste momento, o conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e o conselheiro substituto JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI, bem como o procurador-geral do Ministério
Público de contas, Dr. LUCIANO VIEIRA, ﬁzeram algumas observações, conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O
SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI Estou acompanhando a área técnica e o Ministério Público, exceto em relação a um dos itens, “não reconhecimento das provisões matemáticas previdenciárias relacionados aos aposentados e pensionistas sob responsabilidade do município”. Estou
acolhendo a justiﬁcativa em relação a esse item e afastando a
irregularidade, isto é, rejeitando a justiﬁcativa e mantendo as
seguintes irregularidades: “não recolhimento das contribuições
previdenciárias do ente”, “descumprimento do limite legal com
despesa de pessoal”. Posto isso, recomendar, dar provimento
parcial, mas recomendar a Câmara de São Mateus a rejeição
das contas, referente ao exercício de 2015, de responsabilidade
do sr. Amadeu Boroto. Ciência do teor da decisão. Transitado
em julgado. Arquivar. Estou com uma divergência em relação à
área técnica e ao Ministério Público em relação ao não reconhecimento dessas provisões que estou acolhendo. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO Vossa excelência tem uma divergência parcial, entretanto,
mantem como deliberação ﬁnal o entendimento técnico e ministerial que são pelo provimento parcial, mantendo, contudo,
o parecer prévio pela rejeição. Em face da divergência, em discussão. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN - Senhor presidente, acompanho o conselheiro João
Luiz. Apenas faço aquele alerta que já ﬁz. Esse é aquele caso, a
prevalecer a visão de vossa excelência. Vamos votar pela rejeição das contas. Transitou em julgado, que já é a segunda decisão. Na primeira decisão formou-se autos apartados para aplicação da multa por infringência ao descumprimento de limites
legais. Agora, com trânsito em julgado, que os autos apartados
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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serão processados. Deparei-me em dois casos que, ao avaliar a
multa, depois do trânsito em julgado, havia matéria, de fato e
de direito, para rejeitar a multa. No entanto, o parecer prévio já
havia ido para a câmara. Acho que o pecado original é, no nosso Regimento, ter que formar autos apartados. Mas a pergunta
é: o que devemos fazer com essa decisão agora? Encaminhar à
câmara ou só encaminhar após o trânsito em julgado da multa
dos autos apartados. Porque diz respeito... Compreendeu? Encaminhar agora... Porque me deparei com esse caso. Acho que
pediram até vista. É uma questão processual que precisamos
resolver. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - Na realidade, não é isso. Os autos apartados
só ocorrem após o trânsito em julgado. E após o trânsito em julgado é encaminhado à câmara. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Exatamente. Mas insisto,
deparei-me tanto com despesa de pessoal quanto infringência
ao art. 42 que, ao avaliar a multa, em sede de recurso já, concluí que não houve a infringência. Olha! Votei numa primeira
decisão, pela infringência; votei no recurso, pela infringência, e
quando me deparei com os argumentos fáticos e jurídicos da
multa, concluí que não houve a infringência. Então, encaminhamos... O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - E esses argumentos fáticos e jurídicos não
estiveram nos autos? O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN - Infelizmente, não os encontrei nos
autos. Tenho absoluta certeza da minha decisão. Aliás, num
Plenário nunca se tem certeza de nada. A certeza é sempre do
Plenário. Retiro até isso que falei. O SR. PROCURADOR-GERAL
LUCIANO VIEIRA - Pela ordem! Só contribuir com o debate. Tem
a preocupação do Rodrigo, mas...a expressão do conselheiro
aqui. O ônus da prova é do gestor. No primeiro caso do parecer
prévio, ele não se desincumbiu completamente. E infelizmente
transitou em julgado. Enﬁm, vai para a câmara, que tem a
competência de julgar ou não. O segundo processo é já competência do Tribunal. Aí as circunstâncias são outras, é um novo
contraditório. E o Tribunal poderá julgar da forma que as provas dos autos conduzam. São duas coisas bem distintas. Infelizmente. Até em respeito à segurança jurídica também. A que se
respeitar, inclusive, a nossa lei Orgânica, que não admite se

quer mais recurso de revisão e parecer prévio. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Pela ordem! Também pode ocorrer uma outra situação. Que não é o caso aí. Porque vossa excelência, na hora dos autos apartados, entendeu
que não havia nem a irregularidade. Porque pode acontecer
que na hora de aplicar a multa, entendeu que houve a irregularidade, mas não é tão grave a ponto da multa. Mantem-se o
parecer prévio pela rejeição, mas a multa não ocorre. Tivemos
hoje uma defesa oral que é referente a um processo, em que fui
relator, na 2ª Câmara, no tocante a excesso de gasto com pessoal, que no exercício de 2013, para o gestor, apliquei regular
com ressalva, dada a situação que ele herdou. Já em 2014, que
é objeto do recurso, fui novamente relator e apliquei pela irregularidade, também determinei ele abrir autos apartados. Naquele caso concreto, nos autos apartados, o gestor tem até
chance, pela situação que ele estava no município, de convencer, por exemplo, que não merece uma multa tão pesada. Mas,
efetivamente, a irregularidade aconteceu. Mas essa é uma outra situação que é possível acontecer de você não dar multa,
mas a irregularidade persistir. Esse caso realmente é complicado. Mas, de certa forma, cabe ao gestor – como o Ministério
Público falou – desincumbir nesse ônus. O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Por último, votei
- encontrei com alguma insegurança, ou até muita insegurança
-e afastei a multa. Porque esse caso será tratado amanhã, e o
conselheiro Marco Antonio pediu vista. Votei para que esses argumentos fossem anexados ao parecer prévio - sem saber se
foram ou não para a câmara. E o conselheiro Marco Antonio
estranhou a solução processual - porque realmente causa uma
aﬂição - e pediu vista. Vou acompanhar vossa excelência. Só
problematizei isso porque acho podemos nos deparar outras
vezes com o mesmo caso. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Com certeza não é uma situação corriqueira. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN - Não é corriqueira. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Ou
se tem uma situação de um processo, em primeiro lugar, depois
um recurso. É oportunidade suﬁciente, seja no primeiro processo, seja no segundo processo. Porque se fôssemos mandar para
www.tce.es.gov.br

a câmara apenas após a análise da multa, aí perderíamos toda
a tempestividade e o cumprimento dos prazos, que não são
obrigados a fazê-lo. Mas essa preocupação de vossa excelência
é sempre muito salutar e justa. Entendo. O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Fazendo só um comentário sobre essa questão do parecer. Uma coisa que se cristalizou nas falas, e principalmente com a fala ﬁnal do presidente, é qual o objetivo maior que estamos aqui? Estamos para
apreciar essas contas, que não são julgadas, inicialmente, por
nós. Então, quer dizer, o bem maior é o parecer prévio. Quer dizer, aquela indicação que damos à câmara municipal, indicando um caminho de julgamento, que tem um poder grande à
medida que precisaria para 2/3 para reverter esse resultado.
Mas é uma indicação. A outra situação já está relacionada a
uma relação mais pessoal, quer dizer, é uma sanção pecuniária
pela minha conduta. Quer dizer, então vejo as duas coisas. Uma
com viés de uma visão de natureza pública associada ao parecer prévio. E a outra relacionada mais com uma relação privada entre o Tribunal, enquanto órgão de controle externo sancionador, que aplicou uma sanção, e aquela relação jurídica decorrente dessa relação. Vejo essa situação em duas coisas. E temos que privilegiar a natureza pública que está no parecer. O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Esse assunto surge agora, por quê? Porque apenas
acho que não mais que um ano é que passamos a aplicar as
multas, previstas na 10.028, naquelas quatro hipóteses. Então,
aplicamos e agora estamos nos deparando com as consequências. Para mim está bem encaminhado, se for esse pensamento. Dessa forma encaminharei na câmara também. (ﬁnal)” –
LEITURA DE ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO UNÂNIMES – O senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO procedeu à leitura do Acórdão TC-889, proferido nos autos do processo TC-2230/2018. O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFENER procedeu à leitura do Acórdão TC-886, proferido nos autos do processo TC-7646/2017, de relatoria do senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO. O
senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN procedeu à leitura do Parecer prévio TC-052, proferido
nos autos do processo TC-4021/2018; todos em atendimento
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ao artigo 73, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 55 processos constantes da pauta, ﬂs. 26 a 39, parte
integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou encerrada a sessão às 16h25min, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores auditores e senhor procurador para a próxima sessão ordinária do
Plenário, a ser realizada no dia 14 de agosto de dois mil e dezessete, às quatorze horas. E, para constar, eu, LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-geral das sessões em substituição 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 26ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO – 7/8/2018

OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR (OAB: 20661-ES), JOSE CARLOS NASCIF AMM (OAB: 1356-ES), LUIZ BERNARD SARDENBERG MOULIN (OAB: 12365-ES), PABLO DE ANDRADE
RODRIGUES (OAB: 10300-ES), RODRIGO JOSE PINTO AMM
(OAB: 10347-ES), SILVIA CRISTINA VELOSO (OAB: 19793-ES)]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.
Processo: 05873/2017-1
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: 15786-ES), GREGORIO
RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.

- CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo:
03382/2017-3
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 - 2ª Sessão)
Deliberações: Parecer Prévio. Devolvido. Conhecer. Provimento parcial. Manter rejeição. Por maioria. Nos termos do voto do
relator. Vencido o cons. S Borges, que votou por dar provimento e emitir PP pela aprovação com ressalva.
Processo:
03558/2017-5
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

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
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)]
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: devolvido. Parecer Prévio. Conhecer. Provimento parcial. Manter rejeição. Arquivar.
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
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias
www.tce.es.gov.br

Chamoun.
Processo: 03306/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 04387/2016-1, 02917/2015-9, 02916/2015-4
Interessado: Outras autoridades (EDIMILSON SANTOS ELIZIÁRIO)
Recorrente: EDIMILSON SANTOS ELIZIARIO
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
Processo: 04612/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classiﬁcação: Embargos de Declaração
Apensos: 06670/2016-6, 02967/2013-1
Recorrente: LASTENIO LUIZ CARDOSO [FELIPE OSORIO DOS
SANTOS (OAB: 6381-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo: 04957/2018-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Fazenda
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: BRASILINE INFORMATICA LTDA
Responsável: BRUNO FUNCHAL, RICARDO ISHIMURA
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Indeferir cautelar. Improcedência. Arquivar. Dar ciência.
Total: 8 processos
- CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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 ALSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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MEIDA, 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: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], VALTER DE
ARIMATEA LIMA, ZEOLITA TEIXEIRA VIANA
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Aplicar pena de inabilitação ao Sr. Mário Carneiro, pelo prazo de 2 anos.
Processo: 06525/2011-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Alfredo Chaves
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 04070/2009-3, 01728/2009-5
Recorrente: JOAO BOSCO COSTA
Deliberações: Adiado
Processo:
03429/2016-8
Unidade gestora: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: SAESA DO BRASIL LTDA [RODRIGO ALVES ROSELLI, VICTOR DI GIORGIO MORANDI]
Responsável:
ELDA
MARCIA
MORAES
SPEDO,
LIVIA
VON
RONDON
GOMES
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar. Dar ciência.
Processo:
05047/2017-7
Unidade
gestora:
Controladoria
Geral
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação. Determinação. Arquivar.
Processo:

05374/2017-2

Unidade
gestora:
Secretaria
de
Estado
da
Segurança
Pública
e
Defesa
Social
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
ANDRE
DE
ALBUQUERQUE
GARCIA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
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)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento parcial. Ajustar multa para R$ 5.000,00. Manter demais termos do AC TC1560/17. Arquivar.
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: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo:
Unidade gestora: Prefeitura
Classiﬁcação:
Recurso

03175/2018-6
Municipal de Guarapari
de
Reconsideração
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Apensos: 05517/2015-3, 01382/2014-5, 01374/2014-1
Recorrente: ORLY GOMES DA SILVA [JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597-ES), MARCOS PAULO GOMES DIAS (OAB: 15044ES), OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES)]
Deliberações: Parecer Prévio. Conhecer. Provimento parcial.
Manter irregularidades. Aprovação com ressalva. Determinação. Dar ciência. Arquivar. Por maioria. Vencido, parcialmente
o cons. subst. João Luiz, que votou por conhecer, dar provimento parcial e manter a rejeição.
Total: 8 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo:
11487/2015-1
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Vitória
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: NAMY CHEQUER BOU HABIB FILHO
Adiamento:
5ª
Sessão
Deliberações: Sobrestado
Processo:
02512/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente:
MUNICIPIO
DE
IBITIRAMA,
REGINALDO
SIMAO
DE
SOUZA
Adiamento:
5ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
05062/2017-1
Unidade gestora: Gabinete do Prefeito de Cariacica
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
CLAUDIO
MENDONCA
DA
SILVA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo:
09070/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 03628/2015-1, 00445/2014-5, 00443/2014-6
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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)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
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)]
Deliberações: Decisão. Diligência: 15 dias. Por maioria, vencido
o conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti, que votou pela rejeição da diligência.
Processo:
02956/2018-3
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
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Processo:
03335/2018-7
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA, SUZY LADY SANTOS
Responsável:
HAROLDO
CORREA
ROCHA,
LUCIMAR
TOZETTI
BATISTA
Deliberações: Acórdão. Improcedência. Dar ciência. Arquivar.

Total: 7 processos
- CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo:
04761/2008-5
Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Apensos:
00875/2010-4
Denunciante:
Identidade
preservada
Responsável: ANGELA MARIA SIAS, CEBILIA MENEGHELI, EDILAINE PACHECO VIEIRA [PAULO AUGUSTO MARTINS PINHEIRO CHAGAS (OAB: 13330-ES)], ESSENCIAL CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, JAIR DE MENDONCA CARDOSO, SOLANGE SIQUEIRA LUBE [ARTHUR AZEREDO THEVENARD, BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469ES), BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES),
CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES - ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES),
FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES), GABRIEL FERREIRA ZOCCA, LAILA CHEIM SADER MALHEIROS, LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB: 29031-ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES
(OAB: 7029-ES), MARIANA PARAÍSO BIZZOTTO DE MENDONÇA,
MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES), MILENA
MAGNOL CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), MILENA MAGNOL
CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), MYRNA FERNANDES CARNEIRO (OAB: 15906-ES), PATRICK GOMES DE SOUZA, RAFAEL BEBBER CHAMON, TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB: 28947-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
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
Responsável: A.M.M.DA COSTA SERVICOS DE INFORMATICA
- ME, ALMIR NERES DE SOUZA, ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA [ALOIR ZAMPROGNO FILHO (OAB: 11169-ES), ALTAMIwww.tce.es.gov.br

RO 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: 15786-ES),
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: 10918-ES)], 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: 18079-ES), 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: 1388ES), MARIANA DA SILVA GOMES (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 ZAVASexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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RIZE 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: 1418ES), ANTONIO CARLOS PIMENTEL MELLO (OAB: 1388-ES),
MARIANA DA SILVA GOMES (OAB: 22270-ES)], VALDIR NEITZEL [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)], 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)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Vista concedida. João Luiz Cotta Lovatti.
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:
13592-ES), TATIANA MIRANDA ESPINDULA (OAB: 13589-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão

Deliberações: Processo retirado de pauta.
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: 19970ES)], DANIELA MENEZES LIMA, EDILANE ESCOBAR MAXIMO, 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 - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Não admitir a OAB como
terceiro interessado. Acolher parcialmente razões de justiﬁcativas. Procedência parcial. Deixar de aplicar multa. Recomendação. Arquivar. Por maioria. Nos termos do voto do relator.
Vencidos os cons. Ranna e João Luiz, que votaram pela procedência com aplicação de multa de R$ 3.000,00.
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:
2ª
Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Total: 5 processos
- CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo:
03494/2007-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Recorrente:
HELIO
HUMBERTO
LIMA
www.tce.es.gov.br

Adiamento:
Deliberações: Adiado

2ª

Sessão

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, DEPARTAMENTO 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)
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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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: 21474-ES), JOAO PEREIRA GOMES NETTO (OAB: 13411-ES), LUIZ ALFREDO PRETTI (OAB: 8788ES), MARCELO MARTINS ALTOE (OAB: 8787-ES), VITOR SEABRA
SEIXAS PINTO (OAB: 16056-ES)], MARCELO DE SOUZA COELHO
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado
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 Pedro 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)
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: 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)], 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: 22490-ES), 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: 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)],
ES-060 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. [RODRIGO
LOUREIRO MARTINS (OAB: 1322-ES)], 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],
www.tce.es.gov.br

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 [RODRIGO 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: 21041-ES), 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: 22862ES), VINICIUS DINIZ SANTANA (OAB: 13758-ES)], VITOR BUAIZ
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
02270/2017-6
Unidade
gestora:
Companhia
de
Desenvolvimento de Vitória, Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
COMPANHIA
ESPIRITO
SANTENSE
DE
SANEAMENTO
CESAN
Responsável:
CONASA
INFRAESTRUTURA S.A. [IVAN ITIRO YABUSHITA], JOSE VICENTE DE SA PIMENTEL, LUCIANO SANTOS REZENDE
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
05052/2017-8
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Administração
e
Recursos
Humanos
de
Serra
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
ALEXANDRE
CAMILO
FERNANSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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DES VIANA, CLAUDIO JOSE MELLO
Deliberações: Decisão. Julgamento adiado.

DE

SOUSA

Processo:
05054/2017-7
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Assistência
Social
de
Serra
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALICIO
Deliberações: Adiado
Processo:
05061/2017-7
Unidade
gestora:
Fundo
Municipal
de
Assistência
Social
de
Cariacica
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: GIOVANA DE SIQUEIRA NOVAES BUAIZ
Deliberações: Adiado
Processo:
05999/2017-9
Unidade
gestora:
Instituto
de
Previdência dos Servidores do Município de João Neiva
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Apensos:
01936/2014-1,
01400/2011-5
Requerente:
LAELIO
LUCAS
ZAMBON
Deliberações: Adiado
Processo:
06867/2017-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
03938/2015-2
Recorrente:
JOSE
CARLOS
MAGRO
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
01408/2018-9
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: EUCLERIO DE AZEVEDO SAMPAIO JUNIOR
Responsável: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO
Deliberações: Adiado
Total: 12 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: 21951ES, 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: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.
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
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
www.tce.es.gov.br

Processo:
12344/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
01851/2012-7
Recorrente:
WILSON
LUIZ
VENTURIM
Deliberações: Parecer Prévio. Conhecer. Negar provimento.
Dar ciência. Arquivar.
Processo:
09882/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Responsável: ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE
Deliberações: Acórdão. Afastar aplicação do artigo 53, inciso
IV, da Lei Municipal nº 1615/16. Formar pré-julgado. À Segunda Câmara para prosseguimento.
Processo:
05892/2017-4
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Ibatiba
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
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: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo:
06835/2017-8
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação, Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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Apensos:
07753/2015-9,
02351/2004-4
Recorrente:
REGINALDO
DOS
SANTOS
QUINTA
[LUISA
PAIVA
MAGNAGO
(OAB:
12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Manter
AC. Irregular. Ressarcimento. Dar ciência. Arquivar.
Processo:
07562/2017-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
04388/2016-4,
12870/20157,
03249/2015-1,
01406/2015-5
Recorrente:
AMADEU
BOROTO
[CARLOS
ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO (OAB: 8695-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Parecer Prévio. Conhecer. Provimento parcial.
Reformular PP TC-55/17. Manter rejeição. Arquivar.
Processo:
08251/2017-4
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Itarana
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES, Itarana, EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA)
Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado
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), Felipe Felix Amaral], DALTACIR FERREIRA DOS SANTOS, ELLEN VIRGINIA DE FREITAS TONONI ALVES, FABIANA MAIORAL FORESTO, IRACY CARVALHO
MACHADO BALTAR FERNANDES, JADER MUTZIG BRUNA, JO-

SE 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
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Manter
AC TC-1303/17 para Cristiany. Dar ciência. Arquivar.
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
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento parcial. Reformular AC TC-1303/17, retirando a irregularidade relativa à realização de pregão com cláusula restritiva para Ellen. Manter
multa de R$ 3.000,00. Arquivar.
Processo:
03679/2018-8
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
03295/2018-6,
03149/2011-6
Interessado:
PAULO
STEFENONI
www.tce.es.gov.br

Recorrente: CASSYUS DE SOUZA SESSE [MARCELO PIMENTA MATTOS (OAB: 16181-ES), MARCELO PIMENTA MATTOS (OAB: 16181-ES), MARX LAYO KOGURE GANASIN]
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.
Processo:
03820/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Prestação
de
Contas
Mensal
Exercício:
2017
Responsável:
MAX
FREITAS
MAURO
FILHO
Deliberações: Decisão. Arquivar.
Processo:
05077/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Requerente:
PAULO
LEMOS
BARBOSA
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Dar ciência. Arquivar.
Processo:
05910/2018-7
Unidade gestora: Polícia Militar do Espírito Santo
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
SAESA
DO
BRASIL
LTDA
[RODRIGO
ALVES
ROSELLI
(OAB:
15687-ES)]
Responsável:
ALEXANDRE
OFRANTI
RAMALHO,
MARLUSSI
MENEGHEL
FONSECA
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Indeferir cautelar. Improcedência. Dar ciência. Arquivar.
Total: 14 processos
- CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo:
06835/2016-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Cultura de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável:
ANA
LAURA
NAHAS,
ERLON
JOSE
PASCHOAL,
LELIANE
KROHLING
VIEIRA
Deliberações: Adiado
Total: 1 processo
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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Total geral: 55 processos

SESSÃO: 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO –
14/8/2018
Aos quatorze dias do mês de agosto 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 27ª Sessão Plenária Ordinária deste Tribunal do corrente exercício. Integrando o Plenário estiveram presentes os senhores conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, RODRIGO COELHO DO CARMO e a senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, ocupando a relatoria do conselheiro afastado VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA. Presentes,
ainda, os senhores conselheiros substitutos JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI e MARCO ANTONIO DA SILVA, e o representante do
Ministério Público junto a este Tribunal, o excelentíssimo senhor procurador especial de contas LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, em substituição ao procurador-geral; e LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-geral das sessões, em substituição. 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, as atas da 25ª e
da 26ª Sessões Ordinárias e a ata da 7ª Sessão Administrativa
do Plenário de dois mil e dezoito, antecipadamente encaminhadas pelo secretário-geral das sessões, por meio eletrônico,
aos senhores conselheiros, auditores e procuradores; sendo
aprovadas à unanimidade. – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
E SORTEIO DE PROCESSOS – Inicialmente, o senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, considerando a
tramitação neste Tribunal do processo TC-3489/2016, que trata de auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal de
Presidente Kennedy, relativa aos exercícios de 2015 e 2016,
com o objetivo de avaliar os procedimentos licitatórios e contratações de transporte escolar celebrados pela Secretaria Municipal de Educação; e considerando que o senhor conselheiro

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, com base nas disposições do artigo 145, § 1º, do Código de Processo Civil e do
artigo 23 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, declarou
sua suspeição para atuar no processo; com base nos artigos 48,
inciso I, e 261 da Norma Interna desta Casa, solicitou à secretária-geral das sessões, em substituição, à redistribuição dos autos, por sorteio, entre os demais conselheiros, excluindo-se o
senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN. Procedido ao sorteio, coube a relatoria ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER. Após, o senhor presidente justiﬁcou a ausência do senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES em razão de férias, adiando os processos
de sua pauta. – COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO PLENÁRIO –
O senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
desejou boas-vindas ao novo conselheiro da Corte, senhor RODRIGO COELHO DO CARMO, desejando sucesso em sua trajetória no que foi acompanhado pelo senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER. Na sequência, a senhora conselheira
em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS também desejou
sucesso ao novo conselheiro em sua nova função. O senhor
conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN também se manifestou, parabenizando o novo conselheiro, desejando que Deus o ilumine em suas decisões. O novo conselheiro, senhor RODRIGO COELHO DO CARMO, agradeceu a acolhida de todos os pares, e, em especial, teceu elogios ao senhor
conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI pelo trabalho
realizado enquanto substituto, bem como ao seu gabinete pelo
empenho e acolhimento, e, na oportunidade, solicitou o adiamento de toda a sua pauta, nesse momento inicial, para que
pudesse conhecer melhor os processos e procedimentos desta
Corte, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir: “O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Senhor
presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, servidores, advogados, demais presentes, boa tarde! Senhor presidente, gostaria de dar boas-vindas ao conselheiro Rodrigo Coelho.
Seja muito bem-vindo! A posse ontem, bastante prestigiada;
Casa cheia, com boas falas. Desejo todo sucesso! O nosso gabinete está à disposição de vossa excelência. Seja muito bem-vindo! O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Sewww.tce.es.gov.br

nhor presidente, também comungo com as palavras do conselheiro Carlos Ranna. Desejar que o conselheiro seja bem-vindo
neste Plenário! A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS – Senhor presidente, desejo sucesso nas novas funções e atividades ao conselheiro Rodrigo Coelho. Dar
boas-vindas a este Tribunal! O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Senhor presidente, também aproveito a oportunidade para saudar o conselheiro Rodrigo Coelho. E agradeço a todos que me emprestaram apoio durante este último ano, especialmente ao presidente do Tribunal, conselheiro Sérgio Aboudib, que reconhecendo as diﬁculdades na tarefa que acabei recebendo, deu um apoio que realmente supera todas as expectativas. Faço questão, de público, fazer este
agradecimento ao conselheiro presidente. O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Presidente, pela
ordem! Gostaria de parabenizar, desejar ao conselheiro Rodrigo Coelho que Deus ilumine esta nova caminhada, essa missão
esplêndida, que é participar de uma instituição de controle da
administração pública. Sua trajetória, de alguma forma, esteve
um pouco “linkada” com a minha. Vejo um pouquinho a trajetória política do conselheiro Rodrigo Coelho parecida com o
que eu decidi trilhar, quando estive na política, e me orgulho
muito da trilha que eu percorri. E ﬁquei muito feliz com a escolha da Assembleia por conta de decidir. Se os deputados decidiram, ﬁzeram a escolha para que um parlamentar.... Que, aliás,
é importante falar, a prerrogativa do controle externo é do parlamento; aqui e em todo lugar do mundo - no mundo anglo-saxão ou no romano germânico, seja no modelo nosso, de Tribunais de Contas, onde a Constituição nos dá um poder judicante,
que os Estados Unidos e a Inglaterra não tem. Lá, quem julga é
o parlamento. São os representantes da população que tem o
poder supremo do controle. Aqui, dividimos um pouco esse
controle. Acho que a experiência que vossa excelência traz, o
equilíbrio... é um cidadão estudioso. Foi estudioso lá e será estudioso aqui. E o nosso link, quando vim para cá, vossa excelência era o primeiro suplente. Foi para Assembleia e fez um belíssimo trabalho lá, e nas secretarias em que passou. Que Deus
ilumine vossa excelência! Dê força a sua família, que também
te deu força para essa nova missão. Seja muito bem-vindo! O
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – Senhor
presidente, primeiro quero agradecer a todos pela acolhida!
Mas não só neste momento, tive oportunidade de visita-los em
seus gabinetes. Dizer que me senti altamente acolhido neste
Tribunal. Agradecer a todos! Agradecer ao presidente, por essa
acolhida nesse momento inicial! Aproveitar também, neste primeiro momento, por advento da posse ter sido ontem, às 17h,
gostaria de solicitar, já de maneira adiantada, o adiamento dos
processos que estão sob a minha responsabilidade para que eu
possa ter mais tempo para tomar conhecimento e melhor, consideravelmente, a minha capacidade de julga-los. Mas, não
sem antes homenagear o conselheiro substituto João Luiz Cotta
Lovatti, que fez um belíssimo trabalho enquanto esteve em
substituição. E preciso registrar que também foi extremamente
acolhedor nessa minha chegada. Quero agradece-lo especialmente, João Luiz, pelo acolhimento, que não só você, mas seu
gabinete nos fez nessa minha chegada.! Presidente, pela ordem! Peço o adiamento dos processos que estão sob minha responsabilidade nesta sessão.” – OCORRÊNCIAS – 01) Após a fase
de comunicações e registros do Plenário, o senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, inverteu a ordem da pauta, em razão de sustentações orais solicitadas, passando a palavra ao senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO, que procedeu à leitura em conjunto dos
relatórios dos processos TC-1989/2016 e TC-1990/2016, que
tratam de pedido de reexame em face do Acórdão TC1926/2015, concedendo, em seguida, a palavra ao senhor Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, advogado dos senhores João
Artem e José de Oliveira Camillo, que proferiu sustentações
orais em ambos os processos, por se tratarem da mesma matéria. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência solicitou a
juntada aos autos das notas taquigráﬁcas das sustentações
orais e de eventuais documentos trazidos pelos interessados,
retirando os processos de pauta, determinando o envio à área
técnica e, posteriormente, ao Ministério Público Especial de
Contas, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas:
“O SR. ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO – Senhor presidente, senhor conselheiro relator, representante do Ministério Público, demais conselheiros, advogados, pessoas que

acompanham a presente sessão, boa tarde! Cumprimento em
especial o conselheiro Rodrigo Coelho. Que Deus o abençoe
muito nesta nova etapa, nesta nova jornada na sua vida e que
possa iluminar toda a atividade que passa a exercer a partir de
ontem, mas efetivamente por esta primeira sessão no dia de
hoje. Tenho certeza de que o senhor contribuirá muito com esta
Corte; esta Corte que desempenha um papel essencial no Estado do Espírito Santo, tanto no caráter sancionador, como no caráter orientativo, para zelar pelo bem público. E é um trabalho
que o Tribunal de Contas tem feito e tem aprimorado muito ao
longo dos anos. Esta Corte de Contas... digo isso porque tenho
muito orgulho e muita honra de militar e atuar aqui, hoje, e de
aprender; e também contribuir como advogado para que a atividade julgadora, a atividade orientativa, possa se operar no
Estado do Espírito Santo. Em nome de todos os advogados, saúdo vossa excelência desejando que Deus te ilumine na condução dessa nova etapa em sua vida. Como muito bem relatado,
trata-se de dois processos. Peço vênia ao presidente, e também
autorização do conselheiro relator, no sentido de que eu possa
fazer uma sustentação oral, já que é o mesmo acordão originou
os dois recursos. Se o presidente e o relator permitirem, farei
apenas uma sustentação oral e farei a divisão relacionada ao
ponto de cada um dos recorrentes, no sentido de otimizar o
tempo. O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNADE
MACEDO – De minha parte, sem problema. O SR. ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO – Como bem relatado, o acórdão originário, que originou a interposição desses dois recursos, foi o Acórdão 1926/2015, do Plenário. O primeiro apontamento que a defesa faz neste ato refere-se ao recurso do sr.
João Artem. Ele ﬁgurava na condição de 2º secretário da Câmara Municipal de Vila Velha. E teve os seus atos... os atos da câmara foram colocados para apreciação referente aos exercícios
de 2007 e 2008. Uma vez elaborada a sustentação oral, esta
Corte de Contas entendeu afastar o sancionamento ao sr. João
Artem, por entender que não havia necessidade de aplicação
de nenhum tipo de penalidade. Mas, não obstante, a não aplicação da penalidade de multa, e nem mesmo a restituição, considerou os atos irregulares. E aí houve uma preocupação por
parte da defesa, por quê? Sabemos que em determinadas situwww.tce.es.gov.br

ações, apesar de o Tribunal de Contas considerar os atos regulares, ou até mesmo quando impõe a sanção de multa, e o ordenador, o responsável, exerce a faculdade de pagar a multa,
quitar e sanear o processo, o Ministério Público de Contas lança
mão de uma lista paralela. E não é a lista oﬁcial, por parte do
Tribunal de Contas, que é enviada, em especial, em ano de eleição, para os órgãos de controle, para o Ministério Público Eleitoral, para as zonas eleitorais, nas eleições municipais. E essa
lista paralela – que é formada pelo Ministério Público – que embasa muitas das impugnações. Então, apesar de não ter sido
imposta nenhuma sanção, o Tribunal de Contas considerou que
a irregularidade, ali suscitada em face do sr. João Artem, deveria permanecer. Foi daí que surgiu o nosso interesse recursal. A
área técnica entende que não há interesse recursal porque os
argumentos de defesa teriam sido acolhidos, mas não teria sido imposta nenhuma sanção. A área técnica reconhece o seguinte: “As alegações de defesa atravessadas pelos srs. João
Artem e Robson Rodrigues também em relação ao item 2.1.1,
pagamento ilegal de gratiﬁcações a servidores comissionados”.
E acolheu os argumentos de defesa, mas manteve a irregularidade. Então, a preocupação da defesa é, já que a irregularidade foi mantida pelo acórdão, a possibilidade de o Ministério Público de Contas lançar esse julgamento na lista paralela, que é
feita pelo Ministério Público de Contas. Há sim o interesse recursal, porque queremos que “seja afastada a irregularidade,
ou que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva
neste caso concreto”. E o primeiro argumento que suscitamos
é: que haja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Esse tema não foi acolhido pela Corte porque a área técnica entendeu e encampou o argumento do Ministério Público,
dizendo que haveria, ou teria ocorrido no processo, a suspensão do prazo prescricional em razão da ocorrência de diligências. Quando fomos observar os autos, o fundamento do Ministério Público menciona que houve a suspensão do prazo prescricional porque teria sido paralisado no dia 07/07/2009, teria
ocorrido uma realização de diligência. Quando observamos os
autos, é possível se observar claramente que não houve nenhuma realização de diligência. Na verdade, o que houve foi uma
determinação de auditoria. Isso consta às ﬂs. 17 dos autos, onSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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de simplesmente a passagem que consta no dia 07/07/2009 foi
uma autorização para realização de auditoria especial. Esta
Corte de Contas já possui entendimento consolidado que a realização de auditoria especial ou a determinação de auditoria
especial não se equipara e não pode ser considerada equivalente à realização de diligência. Essa sim teria o condão de suspender o prazo prescricional. Cito aqui, conselheiro Ranna, o Processo TC-3832/2007, Acórdão 220/2016, de relatoria de vossa
excelência, onde esta Corte entendeu esse mesmo entendimento que ora está sendo externado desta tribuna. E assim considerou: “De fato, a 1ª Câmara deste Tribunal reconheceu, em caso
análogo, a distinção entre diligência e processos de ﬁscalização
regulares por meio do Acórdão TC-220/2016, Processo TC3832/2017, do qual se transcreve o trecho do voto do relator.
Dessa forma, entende-se que, também nestes autos, o período
compreendido entre a data da decisão, que determinou a apuração dos fatos denunciados, e a data do relatório de auditoria,
não constitui causa suspensiva do prazo prescricional”. Portanto, a defesa entende, com todo respeito, que o argumento utilizado pela área técnica e o argumento utilizado pelo Ministério
Público, para defender que houve a suspensão do prazo prescricional, não pode ser aplicado no caso dos autos. Porque, como
muito bem pode ser observado às ﬂs. 17 dos autos, o que aconteceu no dia 07/07/2009 não foi a realização de diligência, mas
sim a simples autorização para realização de auditoria. Portanto, entendemos que resta sim conﬁgurada a prescrição. Essa
prescrição deve ser reconhecida por esta Corte de Contas. Cito,
inclusive, a própria instrução técnica conclusiva, às ﬂs 1.839,
dos autos do Processo TC-2733/2009, onde a própria área técnica, nessa passagem, reconheceu a ocorrência da prescrição,
razão pela qual o primeiro pedido a ser realizado pelo sr. João
Artem é no sentido de que ele tem sim interesse recursal. E que
seja reconhecida a preliminar de prescrição da pretensão punitiva para afastar o indicativo de irregularidade, independente
se o Tribunal está imputando sanção a ele, pecuniária ou não.
Essa mesma passagem, essa comprovação também pode ser
observada às ﬂs. 32 e 35, dos autos. Portanto, esse é o primeiro
argumento de defesa suscitado na presente sustentação oral.
Quanto ao mérito, também há os argumentos de mérito no

sentido de que a defesa requer que, caso superada a preliminar, os argumentos de mérito possam ser analisados no sentido
de se afastar a responsabilidade. Não no sentido de que seja
afastada integralmente a responsabilidade para dizer que não
houve nenhuma irregularidade, mas afastar a responsabilidade do sr. João Artem que, nessa condição, os seus atos estavam
na condição de mero segundo secretário, ou seja, coadjuvante
de todos os atos investigados, apurados por esta Corte de Contas. Cito aqui o próprio Regimento Interno da câmara municipal, art. 31 e 32, onde estabelece quais seriam as competências
do primeiro e do segundo secretário, onde é possível permitir
que a irregularidade aqui apontada, diante da matriz de responsabilidade, diante dos apontamentos que restam materializados nos autos, não poderiam ser imputadas em face do sr.
João Artem. São essas as considerações! Requeremos a juntada
do presente memorial, no que diz respeito ao pedido de reexame do sr. João Artem. No que diz respeito ao sr. José de Oliveira
Camillo, a mesma argumentação também se aplica em razão
da ocorrência da prescrição. Já que o acórdão que originou os
dois recursos - os dois pedidos de reexame são os mesmos também há o mesmo argumento no que diz respeito à ocorrência da prescrição. É o mesmo fato, são as mesmas páginas
mencionadas, são os mesmos argumentos. No entanto, há algumas peculiaridades, no que diz respeito ao sr, José Camillo,
porque o acórdão originário imputou para eles outros apontamentos que mereceriam esclarecimentos por parte da defesa.
O primeiro argumento que a defesa tem a registrar refere-se a
uma inconsistência, tratada no item 4, que seria uma usurpação de competência e o indicativo de irregularidade de desvios
de recursos públicos. A área técnica entendeu manter a irregularidade. Foi imposta a penalidade ao sr. José Camillo. E nós,
em sede de defesa e manifestação, juntamos uma comprovação de que esse mesmo item foi passado e foi levado a crivo do
Poder Judiciário, por meio de uma Ação de Improbidade Administrativa 051557015/2011 80080024, onde essa ação foi feita
toda uma instrução processual. A ação foi julgada improcedente por não se vislumbrar ato de improbidade, por não se vislumbrar usurpação de competência, por não se vislumbrar ato
doloso, má-fé, ou qualquer imputação que pudesse levar à conwww.tce.es.gov.br

clusão de que a área técnica, ao manter essas irregularidades,
estaria correta. Portanto, juntamos esse material. Inclusive,
juntamos a análise do Tribunal de Justiça, porque este processo
também foi submetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, onde foi mantida a sentença de improcedência da
ação de improbidade administrativa. Este processo está transitado em julgado, ou seja, o Judiciário analisou, de forma exauriente e profunda, o tema, e entendeu que não havia nenhuma
irregularidade. Entendemos que há independência das instâncias. Não que o julgamento do Tribunal de Justiça vincule o julgamento do Tribunal de Contas, mas entendemos que o que foi
externado lá, o que foi consignado, o que foi sentenciado, o que
consta como transitado em julgado, deve ser levado em consideração, quando da análise desse ponto especíﬁco por esta
Corte de Contas. E também estamos trazendo esses elementos
através do presente memorial. Outro ponto, também peculiar
ao sr. José Camillo, refere-se à penalidade que lhe foi imposta a
uma inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de conﬁança na administração estadual ou municipal pelo
prazo de quatro anos. Trago esse apontamento porque, ao observar os autos, em especial à Resolução 261/2013, que é o Regimento Interno desta Corte, diz no art. 392, o seguinte: “O Tribunal deliberará primeiramente sobre a gravidade da infração.
§ 2º - Se considerada grave a infração, por maioria absoluta
dos seus membros o Tribunal decidirá sobre o período de inabilitação a que ﬁcará sujeito o responsável”. Ao se analisar o julgamento externado por esta Corte de Contas, entendemos que
o art. 392 não foi observado. Quando faço a leitura do acordão
e do julgamento externado por esta Corte de Contas, percebo
que não foi deliberado primeiramente sobre a gravidade da infração, mas sim, quando se lê o acordão, percebe-se claramente que “ressaltando o que o desvio de recursos públicos é irregularidade gravíssima e o contexto fático probatório delineado
nos autos impõe o seu reconhecimento como tal”. E daí imputou a penalidade na habilitação. Então, não foi observado nem
pela equipe técnica e nem pela ITC, nos autos do Processo TC2733/209. Recomendou-se o afastamento da responsabilização do recorrente. E, quando podemos observar o caso dos autos, percebemos que aqui há também um processo, nesta Corte
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de Contas, Processo TC-3127/2015, também de relatoria do excelentíssimo sr. conselheiro Sebastião Carlos Ranna, onde uma
irregularidade, exatamente como essa, foi reconhecida, porque
teria ocorrido uma violação ao art. 392. E foi prolatado o acórdão neste Plenário, Acordão 913/2016, onde ﬁcou consignado
o seguinte: “Entendemos, portanto, pela nulidade do Acórdão
799/2014 quanto à aplicação da pena de inabilitação. De fato,
a Resolução 261/2013 estabelece um rito especíﬁco para aplicação da penalidade de inabilitação para o exercício de cargo
em comissão ou função de conﬁança. Nos termos do § 1º, do
art. 392, o Tribunal deve deliberar, primeiramente, sobre a gravidade da infração, o que não ocorreu quando da deliberação
que ensejou a decisão ora recorrida (Acórdão TC-799/2014).
Nesse sentido, assiste razão ao defendente na arguição de não
cumprimento do rito previsto no Regimento Interno”. Entendemos que o caso é exatamente o mesmo que foi veriﬁcado nesse
julgado, que estou citando, razão pela qual entendemos que esta Corte deve conhecer a não observância do rito do art. 39, §
1º, no sentido de que possa ser feito na forma que estabelece o
Regimento Interno. Requeiro a juntada desses memoriais, juntamente com esses julgados citados desta tribuna, no sentido
que sejam acolhidos, tanto o recurso do sr. João Artem, como
também acolhido o recurso do sr. José Camillo, no sentido de
que possa ser conhecido e provido. Que sejam afastadas as irregularidades e, preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade procedimental quanto à aplicação da pena que lhe foi imposta da inabilitação por quatro anos para o exercício de cargo
ou função. São essas as considerações. Muito obrigado! Requeiro a juntada dos dois memoriais que foram citados, ou parte deles foram citadas, nesta sustentação oral. Obrigado! O SR.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Senhor presidente, com relação à primeira parte da sustentação
oral, relativa ao Processo TC-01989/2016-1... existe mais um
processo também na pauta, que é o TC-01987/2016-1, que
também é um pedido de reexame em face do mesmo acórdão.
E como a preliminar citada é relativa à prescrição, entendo
também que deva ser apreciada também neste processo, embora não há pedido de sustentação oral em relação a ele, especiﬁcamente. Portanto, vamos retirar de pauta o Processo TC-

1987/2016-1, TC-1989/2016-1 e TC-1990/2016-2, são todos
três apensos. Com relação ao TC-01989/2016-1, estamos deferindo a juntada do memorial e encaminhando à área técnica e
ao Ministério Público. Com relação ao TC-1990/2016-2 também estamos deferindo a juntada de memorial e também encaminhando ao Ministério Público. E íamos encaminhar também,
por estar apenso, e se tratar de recurso que também tem a
questão da prescrição, o TC-1987/2016-1. Então, estou retirando os três processos de pauta. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Os três processos retirados de pauta, inclusive o TC-1987/2016-1, que não foi objeto de sustentação oral.” 02) Em seguida, o senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, também em
razão de sustentação oral solicitada, concedeu a palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, que procedeu à leitura do relatório do Processo TC-1438/2018, que trata
de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Miguel
Lourenço da Costa em face do Parecer Prévio TC-116/2017,
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 aos autos das notas taquigráﬁcas da sustentação oral realizada, bem como de eventuais documentos trazidos pelo defendente, adiando o julgamento do processo, encaminhando-se os autos ao seu gabinete, tudo conforme notas
taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. ALTAMIRO THADEU
FRONTINO SOBREIRO - Como muito bem relatado, trata-se de
um recurso de reconsideração referente à prestação de contas
anual, exercício de 2012, do Município de Divino de São Lourenço, sob a responsabilidade do Sr. Miguel Lourenço da Costa. O
Parecer Prévio TC-166/2017, objeto do presente recurso, apontou dois indicativos de irregularidades. O primeiro, seria referente ao art. 42, e, o segundo, referente a uma aplicação deﬁcitária na manutenção e desenvolvimento do ensino. Em sede de
manifestações, ﬁzemos questão de registrar no que diz respeito
ao art. 42, “é importante consignar o que ﬁcou decidido por
meio da Decisão Plenária TC-1828/2017 que para ﬁns de violação do art. 42 a expressão “contrair obrigação de despesa” refere-se ao momento da celebração do contrato administrativo
www.tce.es.gov.br

ou instrumento congênere. Também menciono aqui o próprio
entendimento que ﬁcou consolidado por meio do processo
4403/2013, do Município de Vila Velha, onde esta Corte de
Contas balizou o entendimento de como deveria ser analisada
a questão da suposta violação ao art. 42. Não obstante a esses
apontamentos que registro, esse julgado que ﬁcou estabelecido e também decidido por meio de decisão plenária, o caso do
42 aqui em questão se distancia, e muito, das outras realidades
que já foram debatidas por esta Corte de Contas, inclusive, na
verdade, já houve decisões antes mesmo do processo TC4003/2013, onde essas situações de violação ao 42 já teriam sido afastadas. E digo isso porque a violação ao art. 42 há um
marco temporal que deve ser observado, que é 01/05/2012.
Portanto, só há que se falar em violação ao 42 em despesas
contraídas após essa data. No caso concreto, de Divino de São
Lourenço, refere-se, todas essas despesas questionadas pela
área técnica, à convênios, e convênios que o repasse do recurso
não se deu no ano de 2012, mas sim no ano de 2013... e aí menciono todos os questionamentos suscitados pela área técnica.
Há nos autos a comprovação de que a contração dessa despesa
relacionada a esses convênios se deu em período anterior à
01/05/2012, portanto, não há que se falar em violação ao 42.
Cito aqui, por exemplo, o que ﬁcou reconhecido pela própria
Manifestação Técnica 04/2016 sobre esses apontamentos. A
área técnica registrou o seguinte, ou seja, foi possível materializar exatamente a data em que essas despesas foram contraídas. Registrou: observa-se na cópia do Contrato 194/2012, assinado em 20/03/2012, com a Construtora São Miguel. Outro
contrato questionado pela área técnica, observa-se, às ﬂs.
488/499, cópia do Convênio 22/2011 da Secretaria de Estado
de Esporte e Lazer com o Município de Divino de São Lourenço,
assinado em 25/08/2011. Observa-se, mais adiante, o reconhecimento da área técnica, das ﬂs. 516/524, observa-se cópia do
Convênio 39/2011 da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano com o Município de Divino
de São Lourenço, assinado em 16/12/2011. Portanto, todo
questionamento suscitado pela área técnica refere-se às despesas que foram contraídas. Das três, duas no ano de 2011. O fato é que o dinheiro do convênio não foi repassado, então perceSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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be-se claramente que não há subsunção do fato à norma, não
há violação ao art. 42. Temos dois argumentos principais para
afastar o presente indicativo. O primeiro, trata-se de recursos
de convênios, e todos esses convênios foram assinados no período anterior ao previsto no art. 42. O segundo, é o entendimento que já restou consolidado por parte do Plenário, no sentido
de se aplicar o mesmo entendimento analisado e decidido no
processo TC-4003/2013 do Município de Vila Velha, que requeremos os argumentos para afastar o presente indicativo de irregularidade. O outro indicativo de irregularidade suscitado
pela área técnica refere-se a uma suposta aplicação deﬁcitária
na manutenção e desenvolvimento do ensino. O que seria num
percentual de aproximadamente 24,31%, isso porque a área
técnica argumenta que o município teria feito uma aplicação
deﬁcitária na ordem de R$ 70.872,72, o que representa 0,069%,
portanto, trata-se de um percentual ínﬁmo que esta Corte de
Contas já deliberou sobre a aplicação da proporcionalidade e
da razoabilidade. E é esse mesmo entendimento que a defesa
requer que seja aplicado, no sentido de que seja reconhecido
que, em percentuais ínﬁmos, não há que se falar em rejeição
mas sim em uma aprovação com ressalva. Cito aqui o Parecer
Prévio TC-59/2015, do Plenário desta Corte de Contas. O processo originário foi o processo TC-1959/2009, o jurisdicionado
foi a Prefeitura Municipal de Serra, uma prestação de contas
anual, o parecer prévio foi emitido pela aprovação com ressalva e assim ﬁcou consignado no referido julgado: “Assim, em
que pese a argumentação do defendente, restou cabalmente
demonstrado que a Prefeitura Municipal de Serra aplicou apenas 24,73% das receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, o que constituiria violação ao art. 212 da
Constituição da República”. Não obstante em situações excepcionais derivadas da aplicação do princípio da insigniﬁcância,
esta Corte de Contas tem relevado irregularidades de natureza
contábil, especiﬁcamente no tocante a não aplicação mínima
em determinada atividade estatal. Assim, em que pese a existência da irregularidade na aplicação mínima das receitas de
impostos na educação, considero o percentual faltante como
ínﬁmo quando realizado o cotejo com os demais elementos dos
autos a ponto de não justiﬁcar a gravosa decisão pela rejeição

das contas, logo, relevo a referida irregularidade... aí foram julgados outros precedentes que esta Corte de Contas também
seguiu esse entendimento no sentido de mitigar o efeito da recomendação pela desaprovação. Não obstante a esse argumento, a defesa também tem a registrar, em seus esclarecimentos, que foi desconsiderado pela área técnica o valor de R$
96.430,59, o que seria suﬁciente para superar os R$ 70.872,72
que a área técnica alega que deixaram de ser aplicados, isso
porque alegamos em manifestação que não foi considerado os
recursos oriundos da cota de salário à educação no valor de R$
69.515,15 por parte do recurso do Programa Nacional de
Transporte Escolar – PNATE e também o valor de R$ 19.975,87,
que foi uma parte do convênio para aquisição do PNATE, e uma
parte de R$ 6.939,57 referente à aquisição de um ônibus escolar. Portanto, se considerar esses três valores, temos que a área
técnica deixou de considerar como gasto na educação o montante de R$ 96.430,59, valor que é superior aos R$ 70.872,00
alegados pela área técnica. Não obstante, mesmo não considerando esses valores - entendemos que a área técnica deveria
considerar -, e se forem considerados, já seriam argumentos
suﬁcientes para afastar o indicativo de irregularidade, mas, caso esta Corte de Contas não considere esses valores, também
estamos aqui mencionando esse julgado, onde - diante de um
percentual ínﬁmo de 0,069% - a defesa entende e requer que
possa ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Que seja emitido um parecer nas contas no sentido
que seja recomendado ao Poder Legislativo para que aprove as
contas com ressalva. São essas as considerações, relator. Também estou requerendo a juntada do presente memorial. Muito
obrigado! O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Solicito a juntada do memorial e das notas taquigráﬁcas. Mantenho o processo em pauta, adiando para a próxima
sessão.” 03) Também em razão de pedido de sustentação oral,
o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO, passou a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, que procedeu à leitura do relatório do Processo TC-5571/2016, que trata de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Valmir Costalonga Junior
em face do Acórdão TC-1215/2015, concedendo, em seguida, a
www.tce.es.gov.br

palavra ao senhor Mário Augusto Teixeira Neto, advogado do
recorrente, que proferiu sustentação oral. 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 pelo defendente, adiando o julgamento do processo, encaminhando-se os autos ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas:
“O SR. MARIO AUGUSTO TEIXERIA NETO - Boa tarde, excelências! Cumprimento todos os conselheiros, membro do Ministério Público e todos os presentes. Como o nosso relator já mencionou, o processo TC-05571/2016 é um pedido de reconsideração sobre o julgamento das contas consideradas irregulares do
Sr. Valmir Costalonga Junior. Antes de começar este julgamento, gostaria de pedir ao conselheiro Rodrigo Chamoun para
apresentar, se ele puder, o seu documento de identidade, comprovante de nomeação como conselheiro, para eu ter certeza
de que ele está habilitado para este julgamento. É claro que é
um pedido sem propósito, doutores. Sei disso, mas estou dizendo isso porque é exatamente isso que estão exigindo do meu
cliente. Exigindo que ele faça uma pré-investigação de tudo o
que aconteceu antes de participar de determinado ato. O processo originário desse meu recurso, processo TC-6055/2010,
tratou-se de uma denúncia contra diversos contratos e variadas licitações. Um desses contratos, especiﬁcamente o Pregão
Presencial 33/2009, é o que diz respeito ao meu cliente, Sr. Valmir Costalonga Junior. O que aconteceu nesse pregão? O Sr.
Valmir, permitam-me aqui uma retiﬁcação do que consta já na
denúncia inicial desse processo, não atuava como pregoeiro,
não atuava como membro da comissão de licitação. O Sr. Valmir era chefe de gabinete do prefeito. Essa era sua função. E isso está devidamente comprovado nos autos do processo original, processo TC-6055. O que aconteceu é que no dia da sessão
desse pregão presencial, que tinha o pregoeiro especíﬁco, o
pregoeiro não estava na prefeitura... ia começar a sessão de
pregão presencial e não tinha ninguém para conduzir aquele
processo. Então o secretário de administração, à época, responsável pela pasta da licitação, convocou o Sr. Valmir para poder funcionar como pregoeiro, uma nomeação (palavra inaudível), naquele processo. Isso também é um fato. Esse secretário
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prestou uma declaração. Essa declaração está no processo com
ﬁrma reconhecida, explicando todos esses fatos. O Sr. Valmir,
então, quinze minutos antes de começar a sessão de julgamento, foi, olhou o edital, se preparou da maneira como podia se
preparar, e fez a sessão de julgamento. Julgou! Transcorreu tudo corretamente. Foi declarado um vencedor. Oportunamente,
depois com essas denúncias, dentre os vários processos investigados, estava este processo. A instrução técnica conclusiva inicial entendeu que o Sr. Valmir havia cometido uma irregularidade e o condenou por seis itens, especiﬁcamente, 10.3, 10.4,
10.5, 10.6, 10.7 e 10.8. Desses seis itens, quatro dizem respeito
a problemas na redação das cláusulas editalícia, porque, supostamente, a cláusula do edital restringiria o caráter competitivo e apenas dois desses itens dizem respeito, especiﬁcamente,
a julgamento da proposta. Na verdade, só um diz, mas vou explicar isso à frente. Quando ﬁz minha defesa inicial, expliquei
que ainda que ele fosse um pregoeiro regular – não era, ele só
funcionou como pregoeiro naquela situação, especiﬁcamente
porque era chefe de gabinete do prefeito –, o pregoeiro não pode ser responsabilizado por problemas na confecção do edital.
Na verdade, por nenhuma fase pré-processual, uma sessão de
pregão. Isso não pode acontecer. Argumentei e também ﬁz a
minha defesa técnica para explicar que não existia nenhuma irregularidade com aqueles dois itens de julgamento. No julgamento do acórdão inicial, o qual interpus o presente recurso, ﬁcou registrado o seguinte, com relação às imputações feita sobre o Sr. Valmir: “Integrando este voto no sentido de afastar a
responsabilidade em fase anterior à abertura do pregão respondendo, tão somente, quanto às irregularidades mantidas
na ITC”. Acontece que a ITC também manteve irregularidades
em fase anterior à abertura do pregão, por isso foi necessário
interpor o presente recurso. Apesar de eu concordar com a conclusão, no mérito, do acórdão inicial, de que de fato devem ser
afastadas quaisquer possíveis irregularidades sobre a fase anterior, na ITC estão mantidas irregularidades sobre fase anterior, e por isso que estou aqui, para explicar para os doutores.
Interpus o presente recurso para pedir para que isso fosse esclarecido e discriminado, o que é considerado ou não fase anterior, para ﬁcar claro o que foi afastado da responsabilidade do

Sr. Valmir Costalonga. E se permitem, com relação aos quatro
itens - dos seis em que foi acusado - dizem respeito a fases anteriores ao pregão, itens 10. 3, 10.4, 10.5 e 10.7, cuja conduta
atribuída ao Sr. Valmir é: “Admitir condições e cláusulas editalícias que restringe caráter competitivo da licitação e admitir
cláusulas sem clareza na especiﬁcação do objeto”. Excelências,
como já falei, e, sobre esse ponto, pretendo não me deter muito, não é justo exigir do pregoeiro - ainda mais um pregoeiro
nomeado para aquele ato - que seja responsabilizado por qualquer falha na redação de cláusulas editalícia, porque ele não
fez parte dessa edição. A lei de licitações e a lei federal do pregão que regula isso é clara em estabelecer essa responsabilidade do pregoeiro. E elas iniciam com a sessão do pregão, julgamento das propostas. Então nenhuma irregularidade, antes
dessa fase, pode ser atribuída a ele, até por obediência ao princípio de segregação das funções. A prefeitura tinha uma comissão de licitação. A prefeitura tinha um pregoeiro oﬁcial. A prefeitura tinha uma procuradoria jurídica, que foi responsável por
analisar todo o processo para que chegasse, supostamente, regular até a fase do pregão. Ora, não é exigir para que o pregoeiro, naquele momento, resolva parar e reexaminar todos os
atos, inclusive pareceres da procuradoria, que ele não tem
competência para questionar, para dizer se o edital estava certo ou se estava errado, se as cláusulas restringiram o caráter
competitivo. Isso não era sua atribuição! Existindo ou não alguma irregularidade, nesse ponto, logicamente isso não pode ser
imputado a ele. O relatório técnico conclusivo desse recurso
também concorda com isso. E como o Dr. Chamoun leu, também já afastou. A única observação que tenho a fazer é que
não mencionou, em sua parte dispositiva, o item 10.5 como
afastada a sua irregularidade, apesar de tê-lo mencionado no
corpo de sua decisão. Portanto, partindo desse princípio, a própria instrução técnica conclusiva desse recurso já afasta os
itens 10.3, 10.4, 10.5, que não está mencionado no dispositivo,
mas está no corpo do texto, e o item 10.7. Sobram, ainda, duas
questões de julgamento: o item 10.6 e o item 10.8. O que diz o
item 10.6, especiﬁcamente, sobre a irregularidade? O item 10.6
aponta a seguinte irregularidade: “A empresa contratada não
desenvolve todas as atividades, objeto da licitação”. E a conduwww.tce.es.gov.br

ta atribuída ao Sr. Valmir era julgar o certame sem o vínculo
com o instrumento convocatório, mas, na verdade, o que aconteceu aqui? Esse pregão presencial era para contratação de
empresa para “manutenção corretiva e preventiva da frota de
veículos”. O que está apontado como irregularidade? Que o
edital exigia e a empresa não tinha no seu rol de atividades, no
seu CNAE a atividade fornecimento de lubriﬁcante e de combustível, e por que ela não tinha no seu CNAE, no seu rol de atividades, fornecimento de lubriﬁcantes e de combustível, entendeu-se que não atendia às exigências especíﬁcas do edital e por
isso teria sido habilitada para participar do processo e não poderia ganhar a licitação. Ora, excelências, em minha opinião,
peço que ponderem sobre isso, é claro que uma vez que já apresentou seu preço para “manutenção corretiva e preventiva” vai
fornecer tudo que é necessário para execução desse serviço,
porque se eu entender que é necessário ela dizer que precisa
fornecer lubriﬁcante e combustível para manutenção, preciso
entender que ela precisa colocar dentro de seus quinais o fornecimento de todas as peças que compõem o veículo nacional e
importado, porque não sei o que a prefeitura vai comprar. Ela
tem total capacidade para fornecer o seu serviço, o serviço pelo
qual se habilitou para licitação: “manutenção corretiva e preventiva de veículos”. O motivo pelo qual foi considerado que ele
julgou a proposta inadequadamente é porque a empresa licitante, vencedora, não tinha no seu rol de atividades uma exigência especíﬁca do edital que era: “fornecer lubriﬁcante combustível”. Ora, isso já estava na composição de preço na empresa quando apresentou sua proposta. Isso não pode ser considerada irregularidade. E ainda que pudéssemos em tese considerar, peço mais uma vez que os senhores atenuem na questão
pelo fato de que o Sr. Valmir Costalonga Junior era chefe de gabinete, não era pregoeiro, não era membro da comissão de licitação, foi convidado ad hoc quinze minutos antes da sessão de
pregão para poder julgar a sessão de pregão. O último item,
ainda supostamente sobre sessão de julgamento, diz o seguinte: “Ausência de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários do objeto licitado”, a conduta imputada ao Sr. Valmir, julgar a licitação
sem parâmetros que justiﬁquem o preço, ao lermos a suposta
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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irregularidade está dito que no momento de formação de preço, de pesquisa de preço, foram apresentadas duas planilhas
por duas empresas. E essas empresas, quando apresentaram
essas planilhas não apresentaram uma planilha adequada. Diz
o seguinte o relatório de acusação: “A empresa Ideal Engenharia não exerce as atividades requeridas pela prefeitura, o que
implica na desconsideração dos respectivos preços coletados”.
Excelência, pergunto: em que momento são coletados preços,
na fase pré-processual, na fase pré-editalícia? A coleta inicial
de preços é para poder formar e observar, considerar o custo
necessário antes de publicar o edital. Ora, se a própria equipe
técnica reconheceu que em nenhuma fase pré-sessão de pregão pode ser imputada qualquer responsabilidade com o Sr.
Valmir, como pode dizer que ele julgou inadequadamente porque a coleta de preços não foi adequada? Aquele documento
que foi utilizado numa fase antes de elaboração de edital de licitação não foi adequado, porque aquele parâmetro não era
adequado. Não é oferta, não é o preço do licitante que ganhou,
não é isso que estão acusando ele, a questão é que aquele documento usado para a coleta de preços para elaboração do edital é um documento inadequado. E por isso o julgamento do Sr.
Valmir teoricamente teria sido inadequado, porque é baseado
em um documento inadequado. Ora, excelências, nesse ponto,
a própria equipe técnica foi contraditória. Porque reconheceu
que o Sr. Valmir não poderia ser condenado por admitir no edital uma cláusula que restringe o caráter competitivo. Como pode ser condenado por aceitar um documento de uma fase pré-editalícia? Também não é possível. Então, além daqueles quatro documentos, aqueles quatro itens em que já, declaradamente, expressamente, são fases pré-processuais que este Tribunal já reconheceu que não pode ser imputado a ele, esses
dois itens também não são de competência, não representam
nenhuma irregularidade, e ainda que eventualmente representem, não pode ser imputado ao Sr. Valmir. Por ﬁm, também foi
imputado ao Sr. Valmir uma multa de 5.000 VRTE por essas supostas irregularidades. Ainda que vossas excelências mantenham as irregularidades e decidam por aplicar a multa, peço
que considerem duas coisas. A primeira coisa, a época do cometimento do fato ou dessa suposta infração, a redação origi-

nal do art. 96 da Lei Complementar 32 dizia que a multa máxima que poderia ser aplicada era de 1.000 VRTE não de 5.000.
Essa redação, posteriormente, foi alterada. Mas se partirmos
do princípio de que aplicou ao sujeito a legislação vigente à
época da infração, a legislação vigente à época da infração que
fundamenta essa aplicação dessa multa, o art. 96, dizia que o
limite máximo era de 1.000. Existia na época um dispositivo do
Regimento Interno que permitia uma interpretação de que poderia ser aplicada uma pena maior, contudo, sabemos que atos
administrativos infralegais não podem se sobrepor à lei, uma
vez que a lei, e sendo lei complementar, ainda de uma hierarquia especial, não pode dar lugar, não pode ser derrogada, não
pode ser derrubada por um ato infralegal, por um ato administrativo, portanto, o limite máximo desse teto deve ser considerado 1.000 VRTE. Independente de qual sejam os limites que
vossas excelências vão aplicar, peço, por ﬁm, que considerem o
seguinte: questões de razoabilidade, de proporcionalidade e de
dosimetria. Qual o objetivo de uma lei que diz que a multa vai
ser até determinado ponto e não especiﬁcamente um valor fechado? Para permitir ao julgador que, observando as peculiaridades do caso e aplicando critérios de razoabilidade, de proporcionalidade, possa decidir se a implicação, se o dolo, se a
responsabilidade ou se a negligência do suposto infrator for
maior ou menor e possa dosar a aplicação dessa multa, conforme é o entendimento dessa negligência. Ora, excelências, nesse caso peço para que ponderem. E mais uma vez lembro os fatos que, para mim, são importantes: o Sr. Valmir Costalonga
não era pregoeiro, não era membro da comissão de licitação,
era chefe de gabinete do prefeito. Ele foi convocado no ato da
sessão do pregão presencial, quinze minutos antes de iniciar,
para funcionar como pregoeiro. Esses fatos estão comprovados
no processo. Há uma declaração do próprio secretário que fez
essa convocação nos autos do processo para que pudesse funcionar. Então, ainda que todas essas irregularidades fossem
mantidas, espero que sejam afastadas, ainda assim, não seria
razoável e nem proporcional aplicar ao Sr. Valmir Costalonga a
pena máxima que vossa excelência entenda como cabível de
multa. Peço também que seja mantida aquela proposição já
feita pela equipe técnica de desconversão. Este processo, iniwww.tce.es.gov.br

cialmente, começou com uma denúncia, posteriormente foi
convertido numa tomada de contas especial e observado, em
relação ao Sr. Valmir, que não há prestação de contas e que não
há nenhum dano ao erário, que fosse auferida a desconversão
de volta para uma denúncia simples. Não há que se falar em
nenhuma declaração de má prestação de contas ou de contas
irregulares do Sr. Valmir. Essas são as minhas alegações. Agradeço a vossas excelências pela atenção! Boa tarde a todos! O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Agradeço a participação do Dr. Mario Augusto. Solicito a juntada das notas taquigráﬁcas e dos memoriais. Mantenho o processo em pauta.” 04) Posteriormente, em virtude de
sustentação oral, o senhor vice-presidente no exercício da presidência, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, passou
a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, que procedeu à leitura do relatório do Processo TC-1778/2018, que trata de recurso de reconsideração
interposto pelo Ministério Público junto a este Tribunal em face do Parecer Prévio TC-106/2017, concedendo, em seguida, a
palavra ao senhor Vitor Rizzo Menechini, advogado do senhor
Paulo Fernando Mignone, que proferiu sustentação oral. 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 pelo defendente,
procedendo ao julgamento do processo, votando por conhecer
e dar provimento ao presente recurso, no sentido de reformular o Parecer Prévio TC-106/2017, recomendando ao Legislativo Municipal de Muniz Freire a rejeição das contas referentes
ao exercício de 2013, pela formação de autos apartados, com a
ﬁnalidade de responsabilizar pessoalmente o prefeito Municipal pelo descumprimento do disposto no artigo 5º, inciso IV, §§
1º e 2º, da Lei 10.028/2000, com expedição de recomendações. Após, o senhor vice-presidente no exercício da presidência, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, requereu vista dos autos, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. VITOR RIZZO MENECHINI – Cumprimento o excelentíssimo conselheiro presidente; o excelentíssimo conselheiro
relator, Rodrigo Chamoun, a quem estendo meus cumprimentos aos demais conselheiros e ao ilustre representante do MiSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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nistério Público de Contas. Serventuários, advogados e partes
presentes, boa tarde! Como observado, trata-se de um recurso
de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas
contra o parecer prévio que aprovou com ressalvas as contas
do exercício de 2013 do Município de Muniz Freire. As razões
recursais do Ministério Público, com todo respeito, não merecem prosperar, pelos seguintes motivos. O recorrido assumiu o
seu mandato em 2013. O período dele foi de 2013/2016. Ao assumir o município de Muniz Freire, o município estava em forte
queda na receita orçamentária, de arrecadação. Mas essa forte
queda não é exclusividade do município, do nosso Estado e até
em nível nacional, a maior crise econômica que estamos enfrentando – crise econômica, ﬁnanceira, política, governamental, que assola o nosso país – os municípios são os que mais sofrem, principalmente os de pequeno porte, porque praticamente dependem exclusivamente dos repasses que vem dos governos federal e estadual. E com essa crise, o Município de Muniz
Freire vem enfrentando esse déﬁcit de arrecadação. Registro
aqui que, em 2013, o déﬁcit de arrecadação do município foi R$
2.150.000,00. E, apenas, dois anos após, esse déﬁcit de arrecadação foi de R$ 11.500.000,00, quase seis vezes mais. É uma situação muito peculiar que está causando grande transtorno.
Aliado a isso, o que causou o grande problema do município
com relação a gasto com pessoal... e foi somente por isso que
houve o reforço do Ministério Público, porque atingiu o limite
de gasto com pessoal por ter sido aprovadas as contas. O Ministério Público recorreu, porque não admite. Tem um fato que
merece uma breve exposição, que foi a questão da “municipalização das escolas estaduais”. O município foi contemplado com
essa municipalização das escolas - não pelo recorrido, e sim na
gestão anterior. Essa municipalização contribui para elevar o
índice de gasto com magistério de 81%, em 2010, para 112%,
em 2014, comprometendo todo o repasse do Fundeb, tendo
que complementar com os recursos do MDE. O recorrido, ao assumir o município, assumiu dessa forma, com essa municipalização das escolas. É bom observar que se essa municipalização
não tivesse ocorrido, teria uma economia de R$ 5.000.000,00
para o Município de Muniz Freire. O que o recorrido fez? Assim
que assumiu, fez um requerimento ao Governo do Estado e so-

licitou a devolução dessas escolas, ou melhor, a retomada dessas escolas pelo Estado, reconhecendo a diﬁculdade ﬁnanceira,
que era um colapso realmente ﬁnanceiro. O município não tinha condições de arcar com essas obrigações, então, solicitou
ao Estado. O Estado, no ﬁnal de 2014, enﬁm, acolheu a solicitação do recorrido, retomando essas escolas municipais e tornando-as novamente estaduais. Ocorre que, no início de 2015, na
atual gestão do Governo Estadual, que se iniciou em janeiro de
2015, eles anularam o termo aditivo que tinha sido feito para
retornar essas escolas para o Estado. Foi anulado esse termo
aditivo. Então, a escola continuou no município. O recorrido
tentou judicialmente devolver essas escolas depois disso. Não
conseguiu. Até obteve limiares a favor, determinando que essas
escolas retornassem ao Estado, mas no julgamento do processo a pretensão dele foi improcedente. Mas, enﬁm, a grande
questão do município foi a municipalização dessa escola. Em
razão disso, houve acréscimo de 5 milhões na folha de pagamento do município. E sendo assim, extrapolou o limite de gasto com pessoal. E ele não conseguiu adequar. Aliado a isso, teve
o ﬁm do Fundap também, que já é de conhecimento de todos o
impacto ﬁnanceiro que causou nos municípios. Enﬁm, tudo isso
ﬁz questão de falar - porque existem muito mais ações, mas estão nos autos e não vou repetir - para destacar a importância
que teve o recorrido em suas ações. A todo instante trabalhou
para adequar o município à Lei de Responsabilidade Fiscal. E
mais que isso, quando assumiu o governo esse limite de gasto
com pessoal já estava extrapolado. Já estavam totalmente desequilibradas as contas. Tanto é que as contas de 2012 foram
rejeitadas. E ele não pode implementar nenhuma ação de governo, nenhuma ação estratégica de plano de governo – que
sempre acreditou e queria implementar no município. Ele só teve um trabalho: tentar diminuir o gasto com pessoal, a receita
orçamentária, arrecadação. E queria equilibrar as contas. E
não foi possível! Mas não foi possível, por quê? Repito: ele entrou numa situação já irregular. Não causou a irregularidade.
Não foi possível equilibrar por questões alheias à sua vontade.
Porque muitos atos, muitas ações, ele fez. Mas não foi possível
realizar, materializar. Agora, o que quero dizer é observar o
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, por quê? O
www.tce.es.gov.br

recorrido assumiu o mandato em 2013 numa situação irregular. O índice já estava extrapolado. Durante todo o ano do mandato, apenas no primeiro ano tentou, a todo instante, reduzir
esse índice. Não teve sucesso, por questões alheias à sua vontade. Mas ele não contribuiu em nada para permanecer nessa irregularidade. Ou ainda, para criar essa irregularidade, que já
existia. E com base no princípio da razoabilidade, que é uma diretriz do senso comum, que é o bom senso aplicado no direito.
Esse bom sendo jurídico se faz necessário à medida que o princípio da legalidade reforça mais a letra fria da lei do que o espírito dela. E quando estamos em uma situação, nesse caso, de
que o gestor assumiu uma irregularidade e não contribuiu em
nada para que aquilo ali acontecesse. E mais que isso, ele herdou despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres sem
disponibilidade ﬁnanceira em caixa. Tudo só diﬁcultava a ação
dele. Ele não teve alternativa para equilibrar essas contas em
apenas um ano de governo. Foi por isso e com base no princípio
da proporcionalidade e da razoabilidade que a colenda 2ª Câmara deste Tribunal, de forma brilhante, emitiu um parecer
prévio recomendando a aprovação com ressalva das contas.
Considerando que o recorrido encontrou o município com forte
desequilíbrio ﬁscal e ﬁnanceiro que, de certo, compromete a
execução do planejamento estabelecido. Em razão dessas irregularidades praticadas na gestão anterior, o planejamento estratégico que se pensava em pregar com a nova administração
foi totalmente prejudicado. Por essa razão, foi emitido o parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas do exercício
de 2013. Porque o novo gestor se encontrava numa situação irregular, ele não criou essa situação irregular. Por todos esses
motivos, para ﬁnalizar, cito o doutrinador Antonio José Calhau
Resende, em sua obra “O princípio da razoabilidade dos atos do
poder público”, que conceitua: “A razoabilidade não é um conceito jurídico indeterminado, elástico e variável no tempo e no
espaço. Consiste em agir com bom senso, prudência, moderação, tomar atitudes adequadas e coerentes, levando-se em
conta a relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a ﬁnalidade a ser alcançada como as circunstâncias que
envolvem a prática do ato”. Ora, a Lei Complementar 101/2000
foi não permitir uma atuação irresponsável do gestor. Foi estaSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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belecer que o gestor adotasse as medidas que estavam ao seu
alcance, necessidade para compatibilizar a gestão dos recursos
públicos, o funcionamento adequado da máquina administrativa, o atendimento das necessidades e dos interesses públicos.
Tudo isso foi ﬁelmente atendido pelo recorrido em sua gestão.
Como fartamente demonstrado nos autos da prestação de contas anual. Não se pode, sob pena de se legitimar a injustiça,
aplicar a letra fria da lei no caso concreto. Julgando sem reﬂetir
sobre as ações que se defende e o contexto em que foram praticadas, ignorando os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, e penalizando por penalizar. Então,
nesse sentido, excelências, requeremos a juntada do instrumento procuratório e do memorial. E que seja negado provimento ao presente recurso, mantendo o Parecer Prévio
106/2017. É o que se requer. Obrigado! Boa tarde! O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Agradeço à participação do Dr. Vitor Rizzo. O voto já está distribuído. Como há o enfrentamento em relação à decisão da 2ª Câmara, farei uma breve leitura. (leitura) Exatamente, conselheiro Rodrigo Coelho, é um remédio muito amargo. Possivelmente
porque um dispositivo da LRF que prevê em casos como esse diminuir a possibilidade de diminuição da carga horária e a diminuição dos vencimentos dos servidores de forma proporcional
à carga horária, esse é um dispositivo que está suspenso por
uma medida cautelar do Supremo. Então, o que ﬁca valendo é
o remédio amargo. Acho amargo, mas não vejo outra possibilidade senão aplica-lo. (leitura) Diante dessa análise de contexto
acompanho o posicionamento do Ministério Público e concluo
pelo provimento do presente recurso. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Em discussão o
processo. Estou na presidência e posso discutir porque estou interinamente. Fui o relator na 2ª Câmara. Peço vista deste processo porque entendo que o prefeito, na época, não tinha outra
saída, senão ele teria que fechar várias escolas. Ele não teria
outra saída. Foi esse caso concreto que analisei. Então, peço
vista para analisar melhor esse voto de vossa excelência.” 05)
Ante pedido de preferência para o julgamento do processo TC4612/2018, que trata de embargos de declaração opostos pelo
senhor Lastênio Luiz Cardoso, o senhor presidente, conselheiro

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, inverteu a ordem da pauta
e passou a palavra ao relator, senhor conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, que proferiu seu voto pelo conhecimento e negativa de provimento ao recurso. Nesta oportunidade, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN solicitou vista dos autos. 06) O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, ante
sua suspeição, passou a presidência ao senhor vice-presidente,
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, que inverteu a
ordem da pauta e passou a palavra à senhora conselheira em
substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, tendo em vista solicitação de preferência para análise dos processos TC-5591/2013,
TC-12529/2014 e TC-8336/2016, que tratam de representações apresentadas nesta Corte pelo Estado do Espírito Santo,
juntamente com o Ministério Público do Estado do Espírito
Santo, Ministério Público de Contas, Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo e pela Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo - ARSI,
com pedido de instauração de ﬁscalização no Edital de Concorrência Pública e execução da Concessão de Serviços Públicos nº
001/1998 do DER/ES, referente ao Sistema Rodovia do Sol, que
engloba a Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça (3ª
Ponte) e a Rodovia ES - 060, constantes de sua pauta. Ante o
impedimento do senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO e também a suspeição do senhor conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, o senhor vice-presidente no exercício da presidência, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, convocou, nos termos do artigo 28, §
1º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, os senhores
conselheiros substitutos JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI e MARCO
ANTONIO DA SILVA. Devolvida a palavra à relatora, sua excelência solicitou o adiamento do feito, ante ausência do senhor
conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, que em sessão
anterior demonstrou interesse em solicitar vista dos autos. 07)
Retomada a ordem a natural da pauta, o senhor conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, relator do processo
TC-2763/2018, que trata de recurso de reconsideração interposto pela senhora Cláudia Martins Bastos em face do Parecer
Prévio TC-89/2017, em razão do pedido de vista do senhor conwww.tce.es.gov.br

selheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN passou a
palavra a sua excelência, que proferiu voto pelo conhecimento
e provimento parcial ao recurso, por reformular o parecer prévio emitindo parecer pela aprovação com ressalva das contas
da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto. Após leitura do
voto-vista, o relator adiou o julgamento do feito para melhor
análise. 08) Durante a apreciação do processo TC-6525/2011,
que trata de recurso de reconsideração interposto pelo senhor
João Bosco Costa em face do Acórdão TC-357/2011, constante
da pauta do senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN externou sua preocupação com recente julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a imprescritibilidade das
ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso tipiﬁcado na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8429/1992),
sugerindo o sobrestamento dos processos que se encontram
nessa situação no Tribunal para um melhor estudo acerca do
alcance da referida decisão. O senhor conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO se manifestou pela possibilidade
no prosseguimento do julgamento pela Corte dos referidos
processos. Interveio na discussão, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, pugnando pela possibilidade do
adiamento, oportunidade em que o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN reforçou o seu entendimento de que o adiamento dos processos não prejudicaria a
meta de julgamento do Tribunal. Logo em seguida, o representante do Ministério Público Especial de Contas, senhor procurador LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, pediu a palavra e
também sugeriu aguardar a publicação do acórdão, asseverando que o acórdão esclarecerá vários pontos controvertidos. A
matéria continuou em discussão e o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, em face do princípio
da colegialidade, propôs decisão plenária pugnando pelo adiamento dos processos relacionados à matéria, até a publicação
do acórdão do Recurso Extraordinário 852.475 pela Suprema
Corte, o que, após colocado em votação, foi aprovado, pela
maioria do Plenário, restando vencido o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, que manteve seu entendimento pelo prosseguimento no julgamento dos procesSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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sos, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O
SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Este é um
processo que o conselheiro Rodrigo Chamoun, na sessão passada, levantou... não só por causa deste, por causa de outros processos, que envolve... um processo que o Ministério Público já
reconheceu a prescrição da multa. Então, já está reconhecido
pelo Ministério Público. E o caminho aqui será... no caso da
multa, já é incontestável porque há realmente a prescrição.
Mas resta aqui um dano ao erário, que será enfrentado. E aí
questiono o Plenário sobre... Porque temos aí essa questão da
decisão do Supremo. Então, questiono aqui se seria o caso, sobrestar ou não; ou se caberia, talvez, eu adiar para deﬁnirmos
isso durante a semana. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN - Pela ordem, presidente! Já havia
percebido isso na pauta. Semana passada estávamos debatendo no mesmo horário em que o Supremo estava decidindo. A
tese decidida pelo Supremo, “são imprescritíveis as ações de
ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipiﬁcado na lei de improbidade administrativa”. Essa é a tese depois de um debate – acho que todo mundo viu, não é? – bastante esclarecedor. É essa a tese. Acho que precisamos de tempo
para estudar o alcance. Porque o objetivo daquele tema... e há
um tema, o 889, pendente de julgamento para tratar se é prescritível ou não um dano apurado numa tomada de contas especial de um acordão do TCU. Então, o Supremo, em alguma hora,
espero que, em breve, vai tratar de processos da nossa natureza. Mas o fato é se o Supremo entendeu que as ações de ressarcimento são imprescritíveis somente quando provocadas por
um ato doloso tipiﬁcado na lei de improbidade administrativa,
parece que foi esse o alcance que os ministros deﬁniram, do §
5º, do art. 37. Precisamos desvendar o que eles decidiram e se
isso tem alguma repercussão em parte do nosso estoque de
processos que já prescreveram. Acho que, por prudência, devíamos esperar. Até porque esses processos, em função das metas estabelecidas por nós mesmos, serão julgados até 2020. Se
mais à frente o Supremo decidir que um processo de tomada de
contas, que tem a nossa natureza jurídica, não prescreve, não
haverá prejuízo nenhum. Então acho que, por prudência, devíamos esperar; sobrestar os processos que tem essas caracterís-

ticas, até termos mais clareza do que se decidiu lá em cima. O
SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO Com todas as vênias, penso diferente do conselheiro Rodrigo. O
que o Supremo decidiu é que continuem imprescritíveis as
ações de cobrança lá do artigo 37. Não mudou, absolutamente,
nada para os órgãos de controle. Inclusive, a decisão do Supremo foi comemorada, foi festejada, por todos os órgãos de controle, não só os Tribunais de Contas, mas o Ministério Público
Federal, Estadual, Polícia Federal, porque foi mantido o entendimento que já vigora hoje: que são imprescritíveis as ações de
cobrança. Então, com todas as vênias, entendo a preocupação
do conselheiro Rodrigo Chamoun, mas entendo que podemos
prosseguir naturalmente com o julgamento de todos esses processos. Não mudou absolutamente nada em relação aos órgãos de controle. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO - Conselheiro Chamoun, qual é a
leitura da tese, por favor?! O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Eu faria uma pergunta: se seria cabível, com essa tese a seguinte... Vou ler a tese. “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na
prática de ato doloso tipiﬁcado na lei de improbidade administrativa”. Só para esclarecer, são três artigos que estabelecem o
que é improbidade administrativa. O 9º, sobre dano ao erário;
o art. 10, sobre enriquecimento ilícito, e o art. 11, sobre infringência ou agressão aos princípios da administração pública. No
art. 9º a lei deixa claro que há necessidade de conﬁgurar o dolo, em relação ao 9º e ao 11. Em relação ao 9º, que é enriquecimento ilícito, e ao art. 11. Em relação ao art. 10, que é dano, há
necessidade de culpa ou dolo. Poderíamos interpretar com a
decisão do Supremo da seguinte forma: são imprescritíveis as
ações de ressarcimento ao erário fundadas numa conduta culposa, tipiﬁcada na lei de improbidade? Essa é a minha dúvida.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO - Esta é prescritível pela forma que vossa excelência.... O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO - Essa é prescritível. Agora, na verdade, confesso que
não tenho a certeza que o conselheiro Ranna tem. Justamente
por estar em dúvida, acho que precisamos de tempo. O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Senhor presiwww.tce.es.gov.br

dente, concordo com as argumentações do conselheiro Rodrigo
Chamoun. Realmente essa nova redação, que até então o entendimento era o seguinte: dano é imprescritível, independente
de dolo ou culpa. E no Tribunal sempre atuamos sem analisar
muito a questão se é dolo ou se é culpa, porque tendo culpa a
pessoa teria que ressarcir o dano. Mas agora vem esta questão,
que inclusive ainda faltar julgar outra questão do Supremo, que
o conselheiro Chamoun falou, que é mais especiﬁco com relação a processo de contas. Mas, de qualquer maneira, já sinaliza
uma situação em que muitos de nossos processos podem, efetivamente, prescrever. E na realidade, se forem prescrever, já
estão prescritos. Este, que estamos propondo sobrestar por um
tempo, já estão prescritos. E caso o Supremo entender que não
estão prescritos, poderemos julgar quando retomarmos. Agora, podemos aqui, hoje, adiar esses processos para depois continuar debatendo o tema; se chegamos a um consenso ou não,
para tentar equacionar isso. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - É importante dizer que
adiar não signiﬁca descumprir, inclusive nossas metas. Porque
temos como reorganizar o julgamento deste processo com
mais clareza, dentro do nosso pacto de metas, que é até 2020
liquidar esse estoque. Já que... Conselheiro Rodrigo, vossa excelência entra num Tribunal em que os processos novos não prescrevem mais. Quando entrei, tinha processo vinte anos sem julgar, acho que vários aqui. Não prescrevem mais. Há uma perseguição boa para o cumprimento de prazo. Então, os processos
de 2017 para cá, prescrição é coisa do passado, enterrada; assim, diversos quilômetros debaixo da terra. Agora, os demais
estão aí para a gente, como cadáveres em cima da mesa para
ser... O SR. PROCURADOR LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA - Só queria sugerir, porque o acordão não foi publicado pelo
STF. Acho que uma publicação do acórdão esclarece várias coisas, até as discussões que houve dentro do Plenário do STF.
Acho que no mínimo, o prazo tem que ser... se for dado prazo
para análise dessa situação, tem que esperar a publicação, senão ﬁca subjetivo, cada um tem uma posição. E o STF, oﬁcialmente, vai botar a posição dele quando for publicado o acordão. Sugiro que aguarde, no mínimo, essa publicação. O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Acato, então.
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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O sobrestamento deste processo até é solução. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Ou
adiar? Porque aí a publicação pode demorar, não é? O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Seria melhor
o sobrestamento do que adiar, porque ﬁca adiando por várias
sessões. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN - Essa foi a ideia que deu. Na dúvida – e tenho muitas dúvidas -, poderíamos, temos uma primeira etapa... O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Vossa excelência pode retirar de pauta, aguardar a publicação e retornar com o processo. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Vou retirar de pauta e sugerimos
que os outros processos também... O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Mas aí, presidente,
o que o conselheiro Domingos falou - e eu falei – é que pelo menos saíssemos daqui com uma decisão, como essa proposta pelo procurador, para que não tenhamos, toda hora, fazer esse
debate ou pedir vista. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Excelência, o relator preside a
instrução processual. Se vossa excelência divergir do entendimento do relator, terá que pedir vista e propor no voto esse encaminhamento. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN - Então, vou pedir vista. O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Nesse caso, sua excelência está retirando de pauta, acatando a sugestão. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN - Acho que garante mais segurança. Tenta imaginar três colegiados, presidente, cada um decidindo de um jeito.
Não é razoável. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO - Eu sei. Mas não tem como interferir na decisão de cada um. Acato a sugestão de vossa excelência. Acho que é absolutamente correta. O Ministério Público sugeriu um prazo. Mas não posso determinar que isso ocorra. O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Só relembrando aqui, em dois casos que apareceram
dúvidas. Inclusive um, eu não tinha dúvida nenhuma. Art. 42,
eu não tinha dúvida nenhuma. Eu me uni à dúvida para esperar
que no processo paradigma a maioria pudesse se posicionar
para que nós promovêssemos o que uma Corte tem obrigação

de promover: estabilidade e previsibilidade. Temos três colegiados. Tem outro... as PCAs onde os prefeitos são ordenadores de
despesas, que também tomamos a decisão de sobrestar por
conta da confusão desenvolvida naquela decisão do STF. O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Então, podemos produzir uma decisão plenária propondo
esse encaminhamento? O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN - Acho que já temos precedentes. O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO - Se eventualmente algum relator entender de forma
contrária, parte irá recorrer pela ... É o máximo que posso fazer
é submeter a uma decisão plenária para que este processo
aguarde publicação do STF. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Então, podemos fazer assim?
É a última sugestão, só delimitando mais claramente o tempo,
a sugestão do procurador Luiz é que esperemos a publicação
do acórdão. Então, vamos todos esperar a publicação do acórdão, vamos estudar o acordão – até para saber se cabe recurso
ou não, se até lá terá embargos ou não – e a partir daí tomamos uma decisão mais lúcida. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Em face da tese, que a
imprescritibilidade ocorre apenas em função da existência de
ato doloso na lei de improbidade. Já solicitei ao nosso mestre
Lincoln que estudasse a matéria. O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - Mantenho o meu entendimento. E concordo com vossa excelência, que seja caso a caso.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO - Estou propondo agora, excelência, em face do princípio
do colegiado, uma decisão plenária, em face da tese do Supremo, que aguarde acatando a orientação do Ministério Público,
aguarde a publicação do acórdão. O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - Voto contra. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Acompanho a proposição do Ministério Público. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Com certeza, acompanho!
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO - Presidente, entendendo ser extremamente razoável para aguardar coerência em
relação a esses processos, acompanho a proposta do procurador Luis Henrique. A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA
www.tce.es.gov.br

JACCOUD FREITAS - Acompanho a proposta.” – LEITURA DE
ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO UNÂNIMES – O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN procedeu à
leitura do Acórdão TC-642/2018, proferido no processo TC3634/2002, e dos Acórdãos TC-603/2018 e TC-656/2018, por
ter proferido votos vencedores nos autos dos processos TC7096/2016 e TC-7133/2016, respectivamente, da relatoria do
senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI; todos em atendimento ao artigo 73, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos sessenta e quatro processos
constantes da pauta, ﬂs. 34 a 49, parte integrante da presente
ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou encerrada a
sessão às 16 horas e 20 minutos, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores auditores e senhor procurador para a próxima sessão ordinária do Plenário, a
ser realizada no dia 21 de agosto de dois mil e dezoito, às quatorze horas. E, para constar, eu, LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-geral das sessões em substituição 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 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO - 14/8/2018
- CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo:
04030/2015-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
06456/2013-6
Recorrente:
AMADEU
BOROTO
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Manter
AC. Arquivar.
Processo:
Unidade gestora:
Classiﬁcação:

Câmara Municipal de
Pedido
de
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01987/2016-1
Vila Velha
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Apensos:
01990/2016-2,
01989/20161,
02733/2009-8,
04222/2008-1
Recorrente:
ROBSON
RODRIGUES
BATISTA
[JOSEDY
SIMOES
NUNES
(OAB:
5277-ES)]
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo:
01989/2016-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
01990/2016-2,
01987/20161,
02733/2009-8,
04222/2008-1
Recorrente:
JOAO
ARTEM
[ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO
RIBEIRO
DA
SILVA
(OAB:
16046-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo:
01990/2016-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
01989/2016-1,
01987/20161,
02733/2009-8,
04222/2008-1
Recorrente: JOSE DE OLIVEIRA CAMILLO [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo:
03558/2017-5
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: 20661-ES), JOSE CARLOS NASCIF AMM (OAB: 1356-ES), LUIZ BERNARD SARDENBERG MOULIN (OAB: 12365-ES), PABLO DE ANDRADE
RODRIGUES (OAB: 10300-ES), RODRIGO JOSE PINTO AMM
(OAB: 10347-ES), SILVIA CRISTINA VELOSO (OAB: 19793-ES)]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)

Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.

Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

Processo:
05873/2017-1
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.

Total: 9 processos

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
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo:
03306/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 04387/2016-1, 02917/2015-9, 02916/2015-4
Interessado: Outras autoridades (EDIMILSON SANTOS ELIZIÁRIO)
Recorrente:
EDIMILSON
SANTOS
ELIZIARIO
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo:
04612/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
06670/2016-6,
02967/2013-1
Recorrente:
LASTENIO
LUIZ
CARDOSO
[FELIPE
OSORIO
DOS
SANTOS
(OAB:
6381-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
www.tce.es.gov.br

- CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo:
06525/2011-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Alfredo Chaves
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
04070/2009-3,
01728/2009-5
Recorrente:
JOAO
BOSCO
COSTA
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo:
03531/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
HENRIQUE
RODRIGUES
FASSBENDER
DE
REZENDE
Responsável: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE VITORIA [FABIANO CABRAL DIAS (OAB: 7831-ES), ISAQUE FREITAS ROSA
(OAB: 27186-ES)], JOANNA D ARC VICTORIA BARROS DE JAEGHER [ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR (OAB: 10236-ES)]
Deliberações: Acórdão. Arquivar.
Processo:
05973/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
02850/2009-4
Interessado: EDECIR FELIPE [AMANDA LOYOLA GOULART (OAB:
24474-ES), BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB:
14469-ES), CAMILA CARLETE GOMES (OAB: 23460-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), CAROLINA AVELAR DE OLIVEIRA (OAB: 23097-ES), CHEIM JORGE &
ABELHA RODRIGUES - ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHRISTINA
CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES), GABRIEL JUNQUEIRA SALES (OAB: 27532ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866ES), LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB: 29031-ES),
LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB: 21748Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MARIANA PARAISO BIZZOTTO DE MENDONCA (OAB: 15297-ES), MATHEUS
DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES), MILENA MAGNOL
CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), MYRNA FERNANDES CARNEIRO (OAB: 15906-ES), NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB: 20844ES), PATRICK GOMES DE SOUZA, PEDRO LENNO ROVETTA NOGUEIRA (OAB: 26891-ES), TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB:
28947-ES), THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público de Contas (HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
Deliberações: Adiado
Processo:
01438/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02955/2013-8
Recorrente: MIGUEL LOURENCO DA COSTA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
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: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo:
04622/2018-1
Unidade
gestora:
Assembleia
Legislativa
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação:
Relatório
de
Gestão
Fiscal
Exercício:
2018
Responsável: ENIVALDO EUZEBIO DOS ANJOS, ERI-

CK CABRAL MUSSO, RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA
Deliberações: Decisão. Encaminhar cópia. Apensar à PCA.
Processo:
05537/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Requerente: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Dar ciência. Arquivar.
Total: 7 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo:
11487/2015-1
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Vitória
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: NAMY CHEQUER BOU HABIB FILHO
Adiamento:
5ª
Sessão
Deliberações: Sobrestado
Processo:
05571/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 05559/2016-5, 13662/2015-9, 13559/20154,
13558/2015-1,
03220/2012-9,
08958/2010-8,
07405/2010-1, 07403/2010-1, 06055/2010-6, 02371/20106,
02354/2010-2,
01429/2010-5,
01298/2010-1
Recorrente:
VALMIR
COSTALONGA
JUNIOR
[MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO (OAB: 15081-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo:
02512/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente:
MUNICIPIO
DE
IBITIRAMA,
REGINALDO
SIMAO
DE
SOUZA
Adiamento:
6ª
Sessão
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Processo:

05063/2017-6
www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Procuradoria Geral do Município de Cariacica
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
EDINALDO
LOUREIRO
FERRAZ
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo:
09070/2017-3
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)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Parecer Prévio. Conhecer. Negar provimento. Arquivar.
Processo:
00965/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 03824/2016-6, 03360/2015-1, 02910/2015-7
Interessado:
SERGIO
MURILO
MOREIRA
COELHO
[NILSON
ARAUJO
DA
SILVA]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo:
01778/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02040/2018-8,
02795/2014-5
Interessado: PAULO FERNANDO MIGNONE [AMERICO SOARES MIGNONE (OAB: 12360-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), THIAGO LOPES PIEROTE (OAB: 14845-ES)]
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.
Processo:
02956/2018-3
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
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Total: 8 processos
- CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo:
04761/2008-5
Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Apensos:
00875/2010-4
Denunciante:
Identidade
preservada
Responsável: ANGELA MARIA SIAS, CEBILIA MENEGHELI, EDILAINE PACHECO VIEIRA [PAULO AUGUSTO MARTINS PINHEIRO CHAGAS (OAB: 13330-ES)], ESSENCIAL CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, JAIR DE MENDONCA CARDOSO, SOLANGE SIQUEIRA LUBE [ARTHUR AZEREDO THEVENARD, BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469ES), BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES),
CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES - ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES),
FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES), GABRIEL FERREIRA ZOCCA, LAILA CHEIM SADER MALHEIROS, LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB: 29031-ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES
(OAB: 7029-ES), MARIANA PARAÍSO BIZZOTTO DE MENDONÇA,
MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES), MILENA
MAGNOL CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), MILENA MAGNOL
CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), MYRNA FERNANDES CARNEIRO (OAB: 15906-ES), PATRICK GOMES DE SOUZA, RAFAEL BE-

BBER CHAMON, TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB: 28947-ES)]
Deliberações: Adiado
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
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: 15786-ES),
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: 10918-ES)], 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: 18079-ES), 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: 1388ES), MARIANA DA SILVA GOMES (OAB: 22270-ES)], JOSE RICARwww.tce.es.gov.br

DO 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: 1418ES), ANTONIO CARLOS PIMENTEL MELLO (OAB: 1388-ES),
MARIANA DA SILVA GOMES (OAB: 22270-ES)], VALDIR NEITZEL [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)], 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)]
Vista: João Luiz Cotta Lovatti (Vista - 1ª Sessão)
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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Deliberações: Vista concedida. João Luiz Cotta Lovatti.
Processo:
05400/2011-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02440/2010-3
Recorrente:
ANGELO
GUARCONI
JUNIOR
[ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo:
02828/2016-2
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Cultura
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
Responsável: ASSOCIACAO DESPORTIVA, CULTURAL, SOCIAL E
EDUCACIONAL DE CAPOEIRA E ARTES AFRO-BRASILEIRAS ALIANCA, BERT KARL BREUEL, WALACE ANTONIUS HERSBACH VIANA
Deliberações: Adiado
Processo:
04145/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre, Prefeitura
Municipal de Anchieta, Prefeitura Municipal de Apiacá, Prefeitura Municipal de Águia Branca, Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, Prefeitura Municipal de
Aracruz, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, Prefeitura Municipal de Brejetuba,
Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Prefeitura Municipal
de Baixo Guandu, Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, Prefeitura
Municipal de Cariacica, Prefeitura Municipal de Castelo, Prefeitura Municipal de Colatina, Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Prefeitura
Municipal de Domingos Martins, Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, Prefeitura Municipal de Ecoporanga, Prefeitura Municipal de Fundão, Prefeitura Municipal de Guaçuí, Prefeitura Mu-

nicipal de Guarapari, Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, Prefeitura Municipal de Iconha, Prefeitura Municipal
de Ibatiba, Prefeitura Municipal de Ibiraçu, Prefeitura Municipal de Ibitirama, Prefeitura Municipal de Itaguaçu, Prefeitura
Municipal de Itapemirim, Prefeitura Municipal de Itarana, Prefeitura Municipal de Iúna, Prefeitura Municipal de Irupi, Prefeitura Municipal de Jaguaré, Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, Prefeitura Municipal de João Neiva, Prefeitura
Municipal de Linhares, Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, Prefeitura Municipal de Mantenópolis, Prefeitura Municipal
de Marilândia, Prefeitura Municipal de Montanha, Prefeitura
Municipal de Muqui, Prefeitura Municipal de Mucurici, Prefeitura Municipal de Marataízes, Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, Prefeitura Municipal de Muniz Freire, Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, Prefeitura Municipal de Nova
Venécia, Prefeitura Municipal de Pinheiros, Prefeitura Municipal de Piúma, Prefeitura Municipal de Pancas, Prefeitura Municipal de Ponto Belo, Prefeitura Municipal de Pedro Canário,
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul,
Prefeitura Municipal de Serra, Prefeitura Municipal de Sooretama, Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, Prefeitura Municipal de
São José do Calçado, Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, Prefeitura Municipal de São Mateus, Prefeitura Municipal
de Santa Maria de Jetibá, Prefeitura Municipal de São Roque
do Canaã, Prefeitura Municipal de Santa Teresa, PREFEITURA
MUNICIPAL DE VIANA, Prefeitura Municipal de Vitória, Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Prefeitura Municipal de Vila Valério, Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, Prefeitura Municipal de Vila Pavão, Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Levantamento
Apensos:
05259/2017-5
Deliberações: Adiado
Total: 5 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo:
Unidade

gestora:

Prefeitura

www.tce.es.gov.br

Municipal

00829/2012-1
de
Fun-

dão, 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: 21951ES, 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
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.
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
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo:
04335/2016-2
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Administração
de
Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável: DAVI DINIZ DE CARVALHO, DORIS COELHO MOREIRA DA FRAGA, HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA,
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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MARCIO ANTONIO COUTINHO, RAQUEL FERREIRA DRUMMOND DE AGUIAR, SILVANIO JOSE DE SOUZA MAGNO FILHO
Deliberações: Adiado
Processo:
05663/2017-2
Unidade gestora: Secretaria de Obras e Habitação
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: LEONARDO AMORIM GONCALVES, RODRIGO MONJARDIM VALLORINI, ZACARIAS CARRARETTO
Deliberações: Adiado
Processo:
05675/2017-5
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Governo de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
ELISABETH
ANGELA
ENDLICH,
JOSEANE
DE
FATIMA
GERALDO
ZOGHBI
Deliberações: Adiado
Processo:
05708/2017-6
Unidade gestora: Procuradoria Geral do Município de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
RUBEM
FRANCISCO
DE
JESUS
Deliberações: Adiado
Processo:
05709/2017-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Comunicação de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
MARGO
DEVOS
PARANHOS
Deliberações: Adiado
Processo:
Unidade
gestora:
Câmara
Classiﬁcação:
Recurso
Apensos:

05892/2017-4
Municipal
de
Ibatiba
de
Reconsideração
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: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo:
08251/2017-4
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Itarana
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES, Itarana, EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA)
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
08484/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pancas
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
04302/2014-1
Interessado: AGMAIR ARAUJO NASCIMENTO, AVELINO DOS SANTOS CUNHA, RENATO DE BARROS
SILVA,
SEBASTIAO
LOURENCO
DA
SILVA
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Deliberações: Adiado
Processo:
08781/2017-9
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Serra
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
08713/2017-2,
08711/20173,
08173/2017-8,
03570/2010-9
Interessado: ALPHA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME, AMERICO SOARES MIGNONE [RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB:
10406-ES, OAB: 181289-RJ)], ARTCOM COMUNICACAO E DEwww.tce.es.gov.br

SIGN LTDA [ALEXANDRE BUZATO FIOROT (OAB: 9278-ES), Ana
Paula Nascimento, Conceição Aparecida Giori, FABIANA PERIM
DE TASSIS (OAB: 11962-ES), Fabrício Campos, JOSE ARCISO FIOROT (OAB: 6106-ES, OAB: 146169-RJ), JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR (OAB: 48617-BA, OAB: 8289-ES, OAB: 178794-MG, OAB:
214505-RJ, OAB: 352093-SP), KARLA BUZATO FIOROT (OAB:
10614-ES), LEONARDO DUARTE BERTULOSO (OAB: 13554-ES)],
BRUNO DE ASSIS MACHADO MEIRA SERPA - ME [DELANO SANTOS CAMARA (OAB: 7747-ES), ELAINE RODRIGUES ALBANEZ,
LEANDRO LEAO HOCHE XIMENES (OAB: 18911-ES), RAPHAEL AMERICANO CAMARA (OAB: 8965-ES), SANDRO AMERICANO CAMARA], DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA [GUSTAVO CLAUDINO PESSANHA], F.G. QUEIROZ - ME, FCGOMES - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - ME [Raony
Fonseca Scheﬀer Pereira], FELIPE OSORIO ADVOGADOS [FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), SIRLEI DE ALMEIDA (OAB: 7657-ES)], HELIO HENRIQUE MARCHIONI [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)], INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DO BRASILIDESB-, JANE RIBEIRO LOPES [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB:
3242-ES, OAB: 180727-RJ)], JOAO LUIZ CASTELLO LOPES RIBEIRO [João Claudio de Albuquerque Calazans Santos, JULIANA
RODRIGUES SCHULZ (OAB: 18880-ES), LIVIA BAPTISTA DE SOUZA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ
OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727RJ)], JOAO LUIZ PIMENTEL [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO
(OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242ES, OAB: 180727-RJ)], MARIA AUXILIADORA MASSARIOL [LUIZ
HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO
RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)], PEDRO
RECO SOBRINHO [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB:
6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES,
OAB: 180727-RJ)], RAUL CEZAR NUNES [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ), PABLO DE ANDRADE
RODRIGUES (OAB: 10300-ES)], RITA DE CASSIA FRAGA PIMENTEL [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)],
SALOMAO ANTONIO DA SILVA [João Claudio de Albuquerque
Calazans Santos, JULIANA RODRIGUES SCHULZ (OAB: 18880ES), LIVIA BAPTISTA DE SOUZA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB:
3242-ES, OAB: 180727-RJ)], SCARDINE E MIRANDA CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI [João Claudio de Albuquerque Calazans Santos, LIVIA BAPTISTA DE SOUZA], SERVIBRAS SERVICOS
LTDA - EPP [Felipe Coelho Trancoso], TNL PCS S/A, WENDY CARLA BICALHO ALTOE [João Claudio de Albuquerque Calazans Santos, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ
OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)]
Recorrente: AMERICO SOARES MIGNONE [RICARDO
CLAUDINO PESSANHA (OAB: 10406-ES, OAB: 181289-RJ)]
Deliberações: Adiado
Processo:
00974/2018-8
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Prevenção e Combate a Violencia e Trânsito de Vila Velha
Classiﬁcação:
Agravo
Interessado: OBERACY EMMERICH JUNIOR, VIACAO SANREMO
LTDA [ALEXANDRE PUPPIM (OAB: 8265-ES), ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO (OAB: 15762-ES), CIRO BENEVENUTO SOARES (OAB: 23577-ES), IVON ALCURE DO NASCIMENTO (OAB:
3746-ES), MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA (OAB: 8258ES), WANDERSON GONCALVES MARIANO (OAB: 11660-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público de Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Deliberações: Adiado
Processo:
02579/2018-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Baixo Guandu
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente:
Chefe
do
Poder
Legislativo
Municipal
(ES,
Baixo
Guandu,
WILTON
MINARINI)
Deliberações: Adiado
Processo:

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Recorrente:
ORLY
GOMES
DA
SILVA
[OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo:
03679/2018-8
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
03295/2018-6,
03149/2011-6
Interessado:
PAULO
STEFENONI
Recorrente: CASSYUS DE SOUZA SESSE [MARCELO PIMENTA MATTOS (OAB: 16181-ES), MARCELO PIMENTA MATTOS (OAB: 16181-ES), MARX LAYO KOGURE GANASIN]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.
Processo:
04861/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Agravo
Recorrente: FLAVIA CRISTINA PONTES, JOSE DE RIBAMAR LIMA BEZERRA, RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA
Deliberações: Adiado
Processo:
05016/2018-1
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
Vila Velha, Secretaria Municipal de Administração
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E
GESTAO EM SERVICOS [ADEMIR VIEIRA DA SILVA ENDLICH]
Responsável:
FLAVIA
CRISTINA
PONTES,
RAFAEL
GUMIERO
DE
OLIVEIRA
Deliberações: Adiado
Total: 17 processos
- CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS

03251/2018-3
www.tce.es.gov.br

Processo:
03494/2007-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Recorrente:
HELIO
HUMBERTO
LIMA
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento. Registro.
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, DEPARTAMENTO 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)
Adiamento:
2ª
Sessão
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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: 21474-ES), JOAO PEREIRA GOMES NETTO (OAB: 13411-ES), LUIZ ALFREDO PRETTI (OAB: 8788ES), MARCELO MARTINS ALTOE (OAB: 8787-ES), VITOR SEABRA
SEIXAS PINTO (OAB: 16056-ES)], MARCELO DE SOUZA COELHO
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
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 Pedro 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)
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
08336/2016-4
Unidade gestora: Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo, De-

partamento 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)], 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: 22490-ES), 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: 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)],
ES-060 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. [RODRIGO
LOUREIRO MARTINS (OAB: 1322-ES)], 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 [ROwww.tce.es.gov.br

DRIGO 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 [RODRIGO 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: 21041-ES), 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: 22862ES), VINICIUS DINIZ SANTANA (OAB: 13758-ES)], VITOR BUAIZ
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
02270/2017-6
Unidade
gestora:
Companhia
de
Desenvolvimento de Vitória, Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
COMPANHIA
ESPIRITO
SANTENSE
DE
SANEAMENTO
CESAN
Responsável:
CONASA
INFRAESTRUTURA S.A. [IVAN ITIRO YABUSHITA], JOSE VICENTE DE SA PIMENTEL, LUCIANO SANTOS REZENDE
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
05025/2017-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Esportes e Lazer
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
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Exercício:
2016
Responsável: EDILSON BARBOZA, GUERINO LUIZ ZANON
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo:
05052/2017-8
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Administração
e
Recursos
Humanos
de
Serra
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
ALEXANDRE
CAMILO
FERNANDES VIANA, CLAUDIO JOSE MELLO DE SOUSA
Deliberações: Adiado
Processo:
05054/2017-7
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Assistência
Social
de
Serra
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALICIO
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Recomendação. Arquivar.

Adiamento:
1ª
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.

Sessão

Processo:
06867/2017-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
03938/2015-2
Recorrente:
JOSE
CARLOS
MAGRO
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento parcial. Reformular AC. Regular com ressalva. Quitação. Determinações. Dar
ciência. Arquivar. Por maioria. Vencido o cons. Carlos Ranna,
que acompanhou a área técnica e o MPEC, pela negativa de
provimento.
Processo:
09345/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
Classiﬁcação:
Solicitação
de
Auditoria/Inspeção
Terceiro interessado: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES, Santa Maria de Jetibá, HILÁRIO BOENING)
Deliberações: Decisão. Inclusão no Plano Anual de ﬁscalização.
Encaminhar à SEGEX.

Processo:
05061/2017-7
Unidade
gestora:
Fundo
Municipal
de
Assistência
Social
de
Cariacica
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: GIOVANA DE SIQUEIRA NOVAES BUAIZ
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Processo:
01408/2018-9
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: EUCLERIO DE AZEVEDO SAMPAIO JUNIOR
Responsável: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.

Processo:
05999/2017-9
Unidade
gestora:
Instituto
de
Previdência dos Servidores do Município de João Neiva
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Apensos:
01936/2014-1,
01400/2011-5
Requerente:
LAELIO
LUCAS
ZAMBON

Processo:
01624/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
05373/2013-5
Interessado: AGRO PECAS LTDA - ME [ANTONIO DE SANT
ANA SILVA], EDSON SOARES BENFICA, EDSON SOARES BENFIwww.tce.es.gov.br

CA JUNIOR, GVS CONSTRUCOES URBANIZACAO E TRANSPORTES LTDA EPP - ME [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046ES)], LAN RENTAL LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES),
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], MARIO DE
FREITAS, MARIO DE FREITAS - ME, SERGIO PAULO DE OLIVEIRA [DARIO ROBERTO VIEIRA (OAB: 8122-ES)], SUPER S. LTDA ME [ALEX VIEIRA SOARES (OAB: 23172-ES, OAB: 118607-MG)]
Recorrente: VS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME [GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)]
Deliberações: Acórdão. Não conhecer quanto ao item 1. No
mérito, negar provimento. Manter AC TC-1231/17. Arquivar.
Processo:
02899/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
07561/2014-1
Interessado:
AMILCK
DE
SOUZA
COSTA,
JAIR
CORREA,
KATIA
CILENE
DOS
SANTOS
FELIX
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Total: 16 processos
- CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo:
06835/2016-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Cultura de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável:
ANA
LAURA
NAHAS,
ERLON
JOSE
PASCHOAL,
LELIANE
KROHLING
VIEIRA
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
05553/2017-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Habitação de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
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Exercício:
Responsável:
TO
SALAZAR,
Deliberações: Adiado

ALECIO
SERGIO
DE

SA

2016
PAGANOFREITAS

Total: 2 processos
Total geral: 64 processos
SESSÃO: 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO – 21/8/2018
Aos vinte e um dias do mês de agosto 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 28ª Sessão Plenária Ordinária deste Tribunal do corrente exercício. Integrando o Plenário estiveram presentes os senhores conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES e RODRIGO COELHO DO CARMO, e a
senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, ocupando a relatoria do conselheiro afastado VALCI JOSÉ
FERREIRA DE SOUZA. Presentes, ainda, os senhores conselheiros substitutos JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI e MARCO ANTONIO
DA SILVA, e o representante do Ministério Público junto a este
Tribunal, o excelentíssimo senhor procurador especial de contas LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, em substituição ao
procurador-geral; e LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-geral
das sessões, em substituição. 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 27ª Sessão Ordinária do Plenário de dois mil e dezoito, antecipadamente encaminhada pela secretária-geral das
sessões em substituição, por meio eletrônico, aos senhores
conselheiros, auditores e procuradores; sendo aprovada à unanimidade. – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA E SORTEIO DE
PROCESSOS – Inicialmente, o senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, considerando a tramitação
neste Tribunal do processo TC-6480/2018, que trata de Representação envolvendo jurisdicionados diversos (Prefeitura Mu-

nicipal de Ibatiba e Prefeitura Municipal de São José do Calçado), com diferentes relatores, quais sejam, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e o senhor conselheiro RODRIGO
COELHO DO CARMO, nos termos da Portaria nº 82/2017; considerando ser o Regimento Interno deste Tribunal omisso em
relação ao caso concreto; e considerando que, em situações
análogas, o Plenário tem deliberado pelo sorteio de relatoria
entre todos os conselheiros relatores afetos aos jurisdicionados envolvidos, com base nos princípios do juiz natural, da publicidade, da proporcionalidade e da impessoalidade, otimizando a tramitação do feito e evitando decisões conﬂitantes;
sua excelência solicitou à secretária-geral das sessões em substituição à distribuição do processo TC-6480/2018, por sorteio,
entre os senhores conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e RODRIGO COELHO. Procedido ao sorteio, coube a relatoria ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER. –
COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO PLENÁRIO – O senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, solicitou a compreensão
de seus pares, para o adiamento, excepcionalmente, de alguns
processos constantes de sua pauta, e que informaria cada um
no momento da leitura dos votos. Sua excelência ainda informou que em alguns processos de prestação de contas anual,
nos quais a área técnica entendia por manter irregularidade referente à responsabilização do gestor, quanto ao encaminhamento de parecer do controle interno em desconformidade
com a instrução normativa, mas que acompanharia a posição
do Plenário, faria a retiﬁcação de alguns votos no momento de
proferi-los, fazendo o alerta em cada um no momento oportuno, agradecendo, ao ﬁnal, a colaboração do colegiado. – OCORRÊNCIAS – 01) Após a fase de comunicações e registros do Plenário, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, inverteu a ordem da pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando a palavra ao senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, que procedeu à leitura do relatório do processo TC-5973/2017, que trata de pedido de reexame interposto pelo senhor Edecir Felipe em face do Acórdão
TC-203/2017, concedendo, em seguida, a palavra à senhora
Amanda Loyola Goulart, advogada do recorrente, que proferiu
sustentação oral no processo. Devolvida a palavra ao relator,
www.tce.es.gov.br

sua excelência solicitou a juntada aos autos das notas taquigráﬁcas da sustentação oral e de eventuais documentos trazidos
pelos interessados, adiando o julgamento do processo, tudo
conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “A SRA.
AMANDA LOYOLA GOULART – Boa tarde a todos! Cumprimento os eminentes conselheiros na ﬁgura do conselheiro presidente e do conselheiro relator. Cumprimento também o membro
do Ministério Público e os demais presentes. Como bem relatado, trata-se de um pedido de reexame interposto pelo Ministério Público de Contas contra o acordão proferido em auditoria
ordinária relativa ao exercício de 2008, do Município de Vila
Valério. O senhor Edecir Felipe, em nome de quem faço uso da
palavra, neste momento, era o prefeito à época dos fatos. Das
15 irregularidades apontadas na instrução técnica conclusiva,
no TC-02850, o acórdão recorrido reconheceu a prescrição de
doze delas. Quanto às outras três, concluiu: “Nos itens 1.2.2 e
1.3, da ITC, pela falta de nexo causal, afastando a responsabilização do sr. Edecir”. E no “1.1.4, pelo acolhimento da defesa
apresentada pelo recorrido”. Como se passa a demonstrar brevemente, a pretensão recursal não merece prosperar, e o acordão deve ser mantido. Quanto ao item 1.1.4, da ITC da auditoria ordinária, no ano de 2008, a Prefeitura de Vila Valério assinou um convênio com a Associação Luterana Beneﬁcente e ﬁrmou que a associação receberia recursos para ser empregados
no “Programa de Agentes Comunitários de Saúde”, PACS. E,
dentre as obrigações dessa associação, no convênio que foi ﬁrmado, estabeleceu-se que a associação deveria prestar uma
prestação de contas com vetores contábeis, falando precisamente a respeito de encargos sociais e sobre confecção de folha de pagamento. Diante disso, a associação fez uma contratação de uma empresa de contabilidade, a Protec, para que
prestasse esse serviço de contabilidade. Então, ﬁca bem evidente, conselheiros, que a contratação da empresa de contabilidade pela associação, que ﬁrmou convênio com a prefeitura de
Vila Valério, era necessária. A associação não tinha condição de
prestar essas informações contábeis. São informações bem
precisas a respeito de encargos sociais, de folha de pagamento.
Como bem consignado no acordão recorrido, os pagamentos
relativos a serviços de contabilidade foram comparados à taxa
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018

45

ATOS DO PLENÁRIO
de administração, gerência ou similar. E a legalidade dessa taxa de administração já foi objeto de apreciação por esta Corte
de Contas, por meio, por exemplo, do Acórdão TC-0588/2013.
Assim, neste ponto, em primeiro lugar, o acórdão recorrido deve ser mantido. Quanto ao item 1.2.2, que afastou a responsabilização do sr. Edecir Felipe por ausência de nexo causal entre
a conduta dele e as possíveis irregularidades, o Ministério Público aﬁrma que não houve a comprovação da prestação de
serviço para que os pagamentos fossem autorizados pelo recorrido. Nesse ponto, conselheiros, é importante ressaltar que
os pagamentos tratados só foram autorizados pelo sr. Edecir
Felipe mediante apresentação de memorandos pelo secretário
municipal de administração e ﬁnanças. Esses memorandos
atestavam a prestação de serviço. E diante do recebimento deles, o sr. Edecir Felipe, enquanto ordenador de despesa, não teria outra posição a adotar senão de autorizar o pagamento. De
outra ponta, não há nos autos qualquer elemento que coloquem em xeque a prestação desse serviço. Ou seja, eram ordenados pagamentos pelo sr. Edecir mediante memorandos enviados pelo secretário. E não consta nos autos do processo, que
tramita ainda neste Tribunal, qualquer comprovação de que os
serviços ali atestados não tenham sido prestados. Quanto a isso, este Tribunal de Contas já decidiu, reiteradas vezes, por
exemplo, nos Acórdãos TC-491/2015, TC-755/2015 e TC254/2014 pelo afastamento da condenação de prefeitos por
ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e os fatos
que se pretende imputar, bem como o afastamento da imputação de ressarcimento respaldada na tese do dano presumido.
Porque é o que se tem aqui, presume-se um dano. E além disso,
presume-se uma responsabilidade em decorrência do sr. Edecir
exercer a função de ordenador de despesa. Ainda neste ponto,
cumpre-se destacar que não foram chamados a estes autos nenhum indivíduo que integrasse a equipe da prefeitura naquele
ano, a não ser o sr. Edecir Felipe. Ninguém foi chamado a responder por qualquer tipo de responsabilidade ou mesmo apenas para esclarecer fatos. Também por este motivo esse ponto
do acórdão deve ser mantido. Por último, em seu pedido de reexame, o Ministério Público de Contas pretende imputar ao recorrido a responsabilidade por supostas ilegalidades ocorridas

no Convite 05/2008, licitação que visava contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas para famílias carentes do Município de Vila Valério. Ocorre que, tal como exposto
no acórdão recorrido, o Ministério Público não aponta qualquer
conduta praticada pelo sr. Edecir. Mais uma vez baseia-se no
fato de o sr. Edecir Felipe ser o prefeito à época dos fatos. E
aqui, conselheiros, chamo a atenção que a irregularidade diz
respeito à desclassiﬁcação de propostas em licitação. O prefeito municipal, como é sabido, não participa do procedimento licitatório para ter ingerência sobre uma desclassiﬁcação de proposta, uma suposta desclassiﬁcação de proposta. Então, caso
alguém tivesse que ser chamado aos autos – o que não aconteceu - para responder por esta suposta irregularidade ou para
prestar algum tipo de esclarecimento, deveriam ser os membros da comissão de licitação, e não o recorrido, enquanto prefeito municipal. Aqui, também, chamo a atenção para o que
vem decidindo, mais uma vez, este Tribunal de Contas, a respeito do afastamento da condenação de prefeitos por ausência de
nexo de causalidade entre a sua conduta e os fatos que pretendem ser imputados. Isso porque, o apenamento, unicamente
no fato de o agente público ser ordenador de despesas, se aproxima da responsabilização objetiva. O que é inadmissível no
âmbito da ﬁscalização exercida por este Tribunal de Contas. A
valer, então, conselheiros, não há qualquer indicativo, nem de
irregularidade, no procedimento licitatório em questão, quem
dirá o nexo de causalidade existente entre essa suposta irregularidade e alguma conduta do sr. Edecir Felipe, enquanto prefeito municipal no ano de 2008. Por todos esses motivos, requeiro que seja negado provimento ao pedido de reexame e
mantido o acórdão ora recorrido. Muito obrigada! Boa tarde!
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Solicito
a juntada das notas taquigráﬁcas. E adio o processo.” 02) Em
seguida, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO, também em razão de sustentação oral solicitada, concedeu a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, que procedeu à leitura do relatório do Processo TC-3251/2018, que trata de recurso de reconsideração
interposto pelo senhor Orly Gomes da Silva em face do Acórdão TC-1428/2017, concedendo, em seguida, a palavra ao sewww.tce.es.gov.br

nhor Otávio Junior Rodrigues Postay, advogado do recorrente,
que proferiu sustentação oral. 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 pelo defendente, retirando o processo de
pauta, determinando o seu envio à área técnica, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY – Senhor presidente; respeitáveis senhores conselheiros; conselheiro Rodrigo, nosso relator, que
cumprimento pela posse nesta colenda Corte, e no qual tenho a
honra de ser a primeira sustentação, o primeiro voto da primeira sessão que o senhor vai conferir, boa tarde! Senhores, trata-se de um processo da Prefeitura Municipal de Guarapari com
relação ao ano de... Preciso rememorar este processo porque,
até então, não conseguíamos entrar no mérito do processo. Venho para cá e já peço vênia, porque é uma questão processual,
uma questão complexa. O mérito do processo em si, o mérito
da multa que foi tratada pelo Acórdão 367/2017 era com relação ao envio intempestivo da prestação de contas, 1º bimestre
de 2013, de Guarapari. Ocorre que “Guarapari, em 2013, houve
uma eleição suplementar”. Guarapari, em 2013, para não usar
outras palavras, inexplicavelmente, em 31/12/2012, todos os
arquivos sumiram da prefeitura. Isso está em todos os autos, os
quais trouxemos a esta Casa. Paralelo a isso, em 31/12/2012,
acabou o contrato de consultoria com a empresa “Ramalhete”,
a qual prestava consultoria contábil àquele município. À época
- eu era diretor de fazenda - trouxemos para cá essa situação.
O nobre conselheiro Pimentel abriu precedente, concedeu 180
dias para envio da PCA. Haja vista a situação esdrúxula a qual
se encontrava toda a parte contábil do município. Repito: não
existia nada, histórico nenhum contábil! Misteriosamente, sumiu tudo em 31/12/2012. Isso foi trazido aos autos. Pois bem!
Quatro anos depois, veio o Acórdão TC-367/2017, o qual puniu
o ex-prefeito Orly Gomes por não ter encaminhado a prestação
de contas bimestral tempestivamente. Desse acórdão, de
12/06/2017, entramos com pedido de reconsideração. Na admissibilidade, a área técnica entendeu que se tratava de um
agravo. Portanto, era intempestivo. Se intempestivo, nem podemos sustentar, porque de agravo não cabe sustentação, e
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não apreciou seu mérito. Desse acórdão, que é o Acórdão TC1428/2017, de 19/02/2018, é o qual ingressamos com este pedido de reconsideração, que sustento neste momento. Pois não
conseguimos, até hoje, rebater o mérito. Ainda estamos tentando superar a questão processual. Peço vênia para rememorar os senhores, vossas excelências sabem bastante, com relação às decisões deste Tribunal, que são de caráter liminar, interlocutório, deﬁnitivo e terminativas. Estamos tratando aqui
de uma decisão que veio à luz sobre forma de acórdão. Outra
situação, estamos aqui nesta Casa para sustentar em outro
processo. Pude presenciar uma situação idêntica com relação
ao ex-prefeito de Cachoeiro, Casteglione. É uma situação parecida com a nossa em um processo de relatoria do conselheiro
Sérgio Borges; uma situação idêntica. A área técnica entende
que um pedido de reconsideração de uma multa tem caráter de
decisão interlocutória; mesmo vindo em forma de acórdão.
Portanto, não caberia reconsideração. Pois bem! No caso dessa
decisão contida, a área técnica induz que foi interlocutória, pois
estaria precluso o recurso. Então, não discutiu o mérito. Dessa
decisão interlocutória, que não foi publicada, que não é trazida
por meio de acórdão, aí sim caberia o agravo. Mas recebemos
a decisão em forma de acórdão. Repito: e o próprio art. 428, do
Regimento desta Casa, diz que “As deliberações do Plenário e,
no que couber, das Câmaras ou do Relator, serão formalizadas,
observando os dispostos na Lei Orgânica do Tribunal em atos
normativos especíﬁcos”. Aí vem todos aqueles dados... E nesse
acórdão, o qual a área técnica entende que é uma decisão interlocutória, não foi tratado apenas da multa. Nesse acórdão
foram tratados vários outros pontos, questão de empenho,
questão de valor empenhado, liquidação, funções, fonte de recurso. Era uma decisão terminativa; decisão terminativa que
veio em forma de acórdão. Vindo em forma de acórdão nos
coube, exatamente, entrar com pedido de reconsideração. Preciso novamente esclarecer com relação a essa multa. Não estamos falando aqui, relator, numa multa astreinte, não foi uma
multa de caráter temporário até que se resolvesse alguma coisa. Não foi uma multa interlocutória, dizendo: “Olha, prefeito,
até que você encaminhe, será multado”. Não é essa multa aqui.
Essa multa é de caráter terminativo. Toda a fase cognitiva foi

feita. Vieram as defesas, foram analisadas, foram julgadas. E
dela proferiu-se um acordão. Caráter terminativo. Por isso entramos com a reconsideração. Aí trago outro ponto importante, que é com relação à forma. E pergunto, porque se poderia
em uma decisão interlocutória ser explanada uma ﬁgura de um
acórdão? A área técnica desta Corte de Contas entende que
sim. Mas o art. 428, o qual a área técnica se baseia para dizer
que sim, foi alterado por uma emenda regimental deste Tribunal em 19/12/2017. Alínea “j” - decisão de qualquer natureza
que se resulte sanção. Isso em 19/12. Porém, esse acórdão é no
dia 12/06, seis meses antes. Então, como poderia aplicar o entendimento, por mais que seja elucidativo, mas que as próprias
palavras da área técnica dizem que é meramente explicativo,
deﬁnidor? Mas como posso trazer uma emenda regimental seis
meses depois e querer aplicar a ele um acórdão proferido seis
meses anterior? Trata-se de decisão terminativa. O remédio recursal, o qual usamos foi a reconsideração, que é o remédio cabível com relação ao ato em si. Sem mais delongas. O que estamos rogando é a nulidade do Acordão 1428/2017, que é o acórdão que entende como intempestivo o pedido de reconsideração que rebate o Acordão 367. A partir dessa nulidade, o conhecimento do recurso, do Protocolo 08861/2017, de 12/07. E
no mérito, conhecer das razões. Haja vista que houve uma dilação de prazo, como já foi dito. Preciso realmente - mesmo a
questão em si que não é o mérito - trazer o mérito à tona. Porque ainda não consegui. Estamos há mais de um ano e três meses tentando superar uma questão processual onde o mérito,
sequer, foi analisado. O ex-prefeito Orly foi multado em três mil
reais, porque na época não conseguiu encaminhar. Passados os
três meses foi para dez mil reais a multa. Uma multa que foi de
um envio intempestivo de uma prestação de contas bimestral
que, sequer, estava no prazo de encaminhar a PCA. Se vossa excelência consultar os autos da prestação de contas ordinária de
2012, verá que há um precedente julgado nesta Casa, incansavelmente. Porque o conselheiro Pimentel abriu 180 dias para
encaminhar a PCA. À época, esta Corte relutou porque ia abrir
um precedente não só para Guarapari, mas dilatou uma PCA
por seis meses, no ano de 2012. Mas a situação era esdrúxula.
Volto a trazer aos autos para os senhores. Isso está em vários
www.tce.es.gov.br

processos, inclusive na PCA de 2012, que foi encaminhada no ﬁnal de 2013. Guarapari sofreu um apagão administrativo, em
31/12/2012, e não restou nenhum arquivo. Não se tinha arquivo para nada. Paralelo a isso, a empresa “Ramalhete”, que
prestava consultoria contábil, teve seu contrato ﬁndado. Aí
vem, vira janeiro, eleição suplementar em Guarapari. O prefeito Orly Gomes só assumiu em 06/03/2013. Faltando quinze
dias para encaminhar a prestação de contas, para encaminhar
a PCA. Obviamente, à época, os conselheiros tiveram bom senso, dilataram o prazo dada a situação. Com base nisso, quatro
anos depois, vai multar Orly porque ele não encaminhou o bimestre, que estava dentro da PCA! Então, conselheiro, eu não
consegui discutir o mérito, por quê? Superada a questão processual, porque o nosso recurso de reconsideração foi entendido como um agravo. E, sequer, foi analisado. Foi uma decisão
terminativa, deﬁnitiva, que veio em forma de acórdão. Vindo
em forma de acórdão caberia reconsideração, não agravo.
Agradeço a todos! Uma boa tarde! O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – Senhor presidente, solicito a juntada dos documentos e das notas taquigráﬁcas da defesa do sr.
Orly Gomes da Silva. Encaminho à área técnica com vista à nova instrução.” 03) Ante pedido de preferência para o julgamento do processo TC-4761/2008, que trata de denúncia em face
da Prefeitura Municipal de Viana, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, inverteu a ordem da
pauta e passou a palavra ao relator, senhor conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES, que retirou o processo de pauta,
tendo em vista o sobrestamento da matéria pelo Plenário, determinando o seu envio à área técnica, para manifestação, e
após, ao Ministério Público Especial de Contas. 04) Após o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
proferir voto-vista no 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, em que sua excelência pugnou
por afastar a arguição de inconstitucionalidade do artigo 7° do
Decreto Estadual n° 3.755-r/15, do artigo 14 do Decreto EstaSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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dual n° 3.922-r/16 e do artigo 6° do Decreto Estadual n° 4.057r/16, e pelo acolhimento das razões de defesa apresentadas
pelos secretários de Estado, senhores Tadeu Marino, Pablo Rodritzky, Ricardo de Oliveira e Dayse Maria Oslegher Lemos, nos
termos do artigo 207, § 3º, do Regimento Interno, afastando a
aplicação de multa, o então relator, conselheiro substituto
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, manteve seu voto por acolher as razões de justiﬁcativas de todos os gestores, sugerindo, caso ﬁcasse vencido, a extinção do feito em relação à senhora Dayse
Maria Oslegher Lemos e ao senhor Pablo Rodnitzky, o que foi
acatado pelo prolator do voto-vista, conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN. Ao ﬁnal, o senhor procurador
especial de contas do Ministério Público junto a este Tribunal
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA solicitou vista dos autos,
tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO - Senhor presidente, neste processo, sou apenas o condutor. O voto foi proferido pelo conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti, com voto-vista do conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Senhor presidente, vou à ementa. (lendo) Arquivar.
Essa é a ementa e o voto já está distribuído. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Senhor presidente, mantenho minha posição. Só observando que, no voto proferido pelo conselheiro Chamoun, a decisão ﬁnal é por acolher
as alegações de defesa de todo o grupo. Entretanto, adotamos,
em processos anteriores, relacionados à participação dos secretários de recursos humanos, de não acolher, de extinguir o
feito sem resolução do mérito em relação a essas pessoas.
Mantenho o meu posicionamento, mas caso ﬁcasse vencido,
sugeriria que ﬁcasse o voto pela extinção do feito em relação à
Dayze Maria Oslegher Lemos e ao Pablo Rodnitzky, e que se
acolhesse as alegações, as razões de justiﬁcativas dos dois secretários de saúde. Acho que estaria mais uniforme com as decisões que foram proferidas anteriormente; um processo foi relatado pelo conselheiro Ranna e o outro por mim. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO Por entender que não é matéria atinente ao secretário de administração. Manteria a coerência da votação anterior. O SR.

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN –
Em linhas gerais, estamos tratando de um concurso público onde... para chamar quase dois mil servidores na área da saúde,
a decisão dos secretários, aí houve uma sucessão... A decisão
foi de chamar aos poucos. Em algum momento houve uma decisão política. E acolho essas alegações no voto, onde os secretários alegam, para não ter chamado todas as vagas ofertadas,
duas questões, queda na receita e ampliação da atuação na
área de saúde por meio de OS, Organizações Sociais. Com base
nesses argumentos – estou resumindo bastante -, entendi, até
em conexão com o voto que demos nas contas de governador
de 2017, em função do crescimento e da aproximação das despesas com pessoal do limite prudencial, entendi que devêssemos acatar as razões. Mas não faço como propõe em relação
especiﬁcamente à secretária Dayse. Mas, como já há precedente por...objetivando uniformizar, acato a sugestão do conselheiro João Luiz, especiﬁcamente à secretária Dayse. E em relação
aos demais... O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Mas ao secretário Pablo também em face de ser secretário de administração. Cabe aos dois secretários
de administração a aplicação ao mesmo conceito. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Estou
aderindo a.... O SR. PROCURADOR LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA - Pela ordem, presidente! Pelo o que estou olhando aqui tem contratos temporários, esse assunto também engloba isso. Parece que o STF está decidindo que esses contratos
têm que haver recolhimento de fundo de garantia. Ou está
obrigando o Estado a pagar fundo de garantia em relação a esse tipo de contrato aqui dentro do Estado, não só na saúde, na
educação. Peço vista dos autos para analisar.” 05) Durante a
sessão, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO suscitou questão de ordem a respeito dos processos
sobrestados que tratam de prestação de contas de ordenador,
em que este é o prefeito, mas que já tem indicativo de contas
regulares ou regulares com ressalva pela área técnica e pelo
Ministério Público Especial de Contas, sugerindo que tais processos sejam julgados, tanto no Plenário como nas Câmaras. O
senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO, achou oportuna a proposta e solicitou sua aplicação pewww.tce.es.gov.br

los membros da Corte, que aquiesceram à unanimidade, tudo
conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Senhor presidente, apenas uma questão de ordem! Peço até desculpas por
fazer agora. Temos uma série de processos sobrestados que
cuidam de prefeito ordenador. Mas alguns casos, com indicativo da área técnica e do Ministério Público o julgamento é o regular ou regular com ressalvas. Ou seja, que não há nenhuma
implicação para ﬁns da lei da Ficha-Limpa. Então, a nossa proposta é que esses processos deixem de ﬁcar sobrestados, principalmente porque muitos deles estão paralisados na 1ª e na 2º
Câmaras. Peço desculpas por interromper. O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - A proposta
de vossa excelência é oportuna. Sugiro que todos os relatores,
em face da ausência de consequência da Lei da Ficha-Limpa,
pela regularidade ou regularidade com ressalvas, que possamos dar seguimento, não só ao Plenário, mas às Câmaras desses processos de ordenador de despesas. Acho oportuno. O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FRERE FARIAS CHAMOUN –
Só acompanhar o entendimento do conselheiro Ranna. Eu me
comprometo em fazer dessa forma. Mas como já houve a publicação da Atricon, da interpretação a ser dada àquela decisão
do STF, podíamos já marcar para a semana que vem, em reunião administrativa, discutir aquele texto, se aplicando ou
não... O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - Solicitei que a área técnica ﬁzesse uma análise com relação a isso. Assim que estiver concluída, encaminharei a vossas excelências e ao Ministério Público. Mas a proposta do conselheiro Carlos Ranna, em nenhum momento... Já
facilita o andar da carruagem. Agradeço à intervenção do conselheiro Carlos Ranna. Solicito a todos que apliquem.” 06) O senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO solicitou o
adiamento, com a aquiescência do Plenário, do processo TC8251/2017, que trata de consulta oriunda da Câmara Municipal de Itarana. – LEITURA DE ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO
UNÂNIMES – O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER procedeu à leitura do Parecer Prévio TC-069/2018, proferido no processo TC-6033/2016, e do Acórdão TC-742/2018,
por ter proferido voto vencedor no processo TC-6880/2017. O
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senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES procedeu à leitura do Acórdão TC-599/2018, proferido no processo
TC-1903/2009, TC-639/2018, por ter proferido voto vencedor
no processo TC-7052/2003, TC-647/2018, proferido no processo TC-353/2006, TC-648/2018, proferido no processo TC7144/2016, TC-649/2018, proferido no processo TC-7400/2016,
TC-650/2018, proferido no processo TC-7412/2016, TC661/2018, proferido no processo TC-9148/2017, e TC830/2018, proferido no processo TC-2262/2016. O senhor presidente solicitou à secretária-geral das sessões em substituição
para que procedesse à leitura do Acórdão TC-606/2018, proferido no processo TC-6435/2016, da relatoria do senhor conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA; todos em
atendimento ao artigo 73, inciso VII, do Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. – ORDEM DO
DIA – Julgamento dos setenta e três processos constantes da
pauta, ﬂs. 15 a 34, parte integrante da presente ata. Nada mais
havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou encerrada a sessão às 15
horas e 45 minutos, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores auditores e senhor procurador
para a próxima sessão, que será especial, a realizar-se no dia
vinte e oito de agosto, às treze horas, e para a próxima sessão
ordinária do Plenário, a ser realizada no mesmo dia, à hora regimental. E, para constar, eu, LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-geral das sessões em substituição lavrei a presente ata
que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros, conselheiros substitutos e senhor procurador.
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TO, RAFAEL VALIATE BARRETO, RENAN CARLOS VALIATI BARRETO [MATHEUS FERREIRA E SILVA (OAB: 27345-ES)]
Responsável: CARLOS ROBERTO GRACIOTTI, CARLOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS [ANA COSTA GOMES (OAB: 2531ES), JOAO CARLOS ANDRADE CYPRESTE (OAB: 3682-ES)], HELIOSANDRO MATTOS SILVA, HERCULES SILVEIRA, IVAN CARLINI [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES)], JARDEL
VIEIRA MACHADO NUNES, JOAO ARTEM [ALTAMIRO THADEU
FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA
SILVA (OAB: 16046-ES)], JOEL RANGEL PINTO JUNIOR [DANIELE
BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES)], JONIMAR SANTOS OLIVEIRA [BRUNO PEIXOTO SANT ANNA (OAB: 9081-ES)], JOSE DE
OLIVEIRA CAMILLO, JOSUE CARLOS BARRETO, LINDA MARIA
MORAIS [ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES (OAB: 14613-ES)],
LOURENCO DELAZARI NETO, LUIZ PIO FAGUNDES, MARCELO
AGOSTINI BARROSO [RENATO DIAS JACCOUD (OAB: 13060-ES)],
NELSON LUIZ NUNES DE FARIA [NELCINEA DE FARIA GORONCI
(OAB: 6135-ES)], RAFAEL FAVATTO GARCIA [ALTAMIRO THADEU
FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA
SILVA (OAB: 16046-ES)], ROBSON RODRIGUES BATISTA [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES)], ROGERIO CARDOSO SILVEIRA [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES)]
Deliberações: Decisão. Deferir parcelamento em quatro vezes.
Notiﬁcação.
Processo:
09492/2010-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício:
2005
Interessado:
IPAS
VILA
VELHA
Responsável: JORGE ELOY DOMINGUES DA SILVA
Deliberações: Decisão. Determinações. Encaminhar processos.
Encaminhar cópias. Dar ciência.
Processo:
13332/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02630/2013-1
www.tce.es.gov.br

Recorrente:
GISELA
VIVACQUA
BELOTTI
[ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo:
03558/2017-5
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: 20661-ES), JOSE CARLOS NASCIF AMM (OAB: 1356-ES), LUIZ BERNARD SARDENBERG MOULIN (OAB: 12365-ES), PABLO DE ANDRADE
RODRIGUES (OAB: 10300-ES), RODRIGO JOSE PINTO AMM
(OAB: 10347-ES), SILVIA CRISTINA VELOSO (OAB: 19793-ES)]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado
Processo:
05873/2017-1
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 - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado
Processo:
06017/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marilândia
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
03339/2014-2
Recorrente: GEDER CAMATA [BRINY ROCHA (OAB: 29039ES), CECILIA CHAVES BARBOZA DA SILVA (OAB: 20641ES), HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO (OAB: 15728Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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ES), RODRIGO CONHOLATO SILVEIRA (OAB: 13397-ES)]
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.

moun. Vencido o cons. Ranna e o cons. subst. Marco Antonio,
que votaram pelo provimento parcial, mantendo a rejeição.

Processo:
08171/2017-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
08775/2017-3,
11670/2015-1
Interessado: CARLOS DONA CARDOSO SOUZA [JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA (OAB: 18957ES)], ELBERTO GONCALVES DE SOUZA, MARCELO ALVES NASCIMENTO, PEDRO COSTA FILHO, WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP
Recorrente:
CEZAR
JOSE
DE
OLIVEIRA
[Fábio
Machado
da
Costa
(OAB:
9704-ES)]
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.

Processo:
03090/2018-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos: 07257/2015-3, 06749/2015-1, 07634/2008-1
Recorrente: IVAN CARLINI [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), FERNANDA VARELA SERPA (OAB: 20259-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES),
MARCELO
SOUZA
NUNES
(OAB:
9266-ES)]
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Manter
AC. Arquivar.

Processo:
08775/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
08171/2017-9,
11670/2015-1
Interessado: CARLOS DONA CARDOSO SOUZA [JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA (OAB: 18957-ES)], CEZAR JOSE DE OLIVEIRA, ELBERTO GONCALVES DE SOUZA,
MARCELO ALVES NASCIMENTO, PEDRO COSTA FILHO, WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Deliberações: Adiado
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:
1ª
Sessão
Deliberações: Parecer Prévio. Conhecer. Provimento parcial.
Reformular PP. Aprovação com ressalva. Determinações. Arquivar. Por maioria. Nos termos do voto do cons. Rodrigo Cha-

Processo:
03306/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 04387/2016-1, 02917/2015-9, 02916/2015-4
Interessado: Outras autoridades (EDIMILSON SANTOS ELIZIÁRIO)
Recorrente:
EDIMILSON
SANTOS
ELIZIARIO
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Parecer Prévio. Devolvido. Conhecer. Provimento parcial. Aprovação com ressalva. Determinações. Recomendação. Arquivar. Por maioria. Nos termos do voto do cons. Rodrigo Chamoun. Vencido o relator, que votou por conhecer e
negar provimento.
Processo:
04612/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
06670/2016-6,
02967/2013-1
Recorrente:
LASTENIO
LUIZ
CARDOSO
[FELIPE
OSORIO
DOS
SANTOS
(OAB:
6381-ES)]
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Total: 12 processos
- CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
www.tce.es.gov.br

Processo:
06894/2016-7
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Assistência
Social
de
Vila
Velha
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável:
ARNALDO
BORGO
FILHO,
KARIDENY NARDI MODENESI, PEDRO IVO DA SILVA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo:
10395/2016-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Linhares
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02693/2014-3
Recorrente:
EDILSON
SOUZA
ROCHA,
MARIA
DE
FATIMA
FIORINO
BIANCARDI
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento. Reformular AC.
Regular. Quitação. Deixar de aplicar multa. Arquivar.
Processo:
05500/2017-4
Unidade gestora: Polícia Militar do Espírito Santo
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: MARCOS ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo:
05973/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
02850/2009-4
Interessado: EDECIR FELIPE [AMANDA LOYOLA GOULART (OAB:
24474-ES), BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB:
14469-ES), CAMILA CARLETE GOMES (OAB: 23460-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), CAROLINA AVELAR DE OLIVEIRA (OAB: 23097-ES), CHEIM JORGE &
ABELHA RODRIGUES - ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHRISTINA
CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES), GABRIEL JUNQUEIRA SALES (OAB: 27532ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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ES), LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB: 29031-ES),
LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB: 21748ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MARIANA PARAISO BIZZOTTO DE MENDONCA (OAB: 15297-ES), MATHEUS
DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES), MILENA MAGNOL
CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), MYRNA FERNANDES CARNEIRO (OAB: 15906-ES), NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB: 20844ES), PATRICK GOMES DE SOUZA, PEDRO LENNO ROVETTA NOGUEIRA (OAB: 26891-ES), TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB:
28947-ES), THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público de Contas (HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta

Representante: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI [EPAMINONDAS ALVES FERREIRA JUNIOR (OAB: 387560-SP)]
Responsável: GEDEAO NASCIMENTO MENDES, JOAO
PAULO BRETZ RODRIGUES, WELITON VIRGILIO PEREIRA
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Total: 7 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo:
11487/2015-1
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Vitória
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: NAMY CHEQUER BOU HABIB FILHO
Adiamento:
5ª
Sessão
Deliberações: Sobrestado

Processo:
01438/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02955/2013-8
Recorrente: MIGUEL LOURENCO DA COSTA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Deliberações: Adiado

Processo:
05571/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 05559/2016-5, 13662/2015-9, 13559/20154,
13558/2015-1,
03220/2012-9,
08958/2010-8,
07405/2010-1, 07403/2010-1, 06055/2010-6, 02371/20106,
02354/2010-2,
01429/2010-5,
01298/2010-1
Recorrente:
VALMIR
COSTALONGA
JUNIOR
[MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO (OAB: 15081-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)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado

Processo:
02512/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente:
MUNICIPIO
DE
IBITIRAMA,
REGINALDO
SIMAO
DE
SOUZA
Vista: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.

Processo:
04388/2018-1
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
Iúna
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Processo:
00965/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 03824/2016-6, 03360/2015-1, 02910/2015-7
www.tce.es.gov.br

Interessado:
SERGIO
MURILO
MOREIRA
COELHO
[NILSON
ARAUJO
DA
SILVA]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo:
01778/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02040/2018-8,
02795/2014-5
Interessado: PAULO FERNANDO MIGNONE [AMERICO SOARES MIGNONE (OAB: 12360-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), THIAGO LOPES PIEROTE (OAB: 14845-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.
Processo:
02956/2018-3
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
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Total: 6 processos
- CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo:
04761/2008-5
Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Apensos:
00875/2010-4
Denunciante:
Identidade
preservada
Responsável: ANGELA MARIA SIAS, CEBILIA MENEGHELI, EDILAINE PACHECO VIEIRA [PAULO AUGUSTO MARTINS PINHEIRO CHAGAS (OAB: 13330-ES)], ESSENCIAL CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, JAIR DE MENDONCA CARDOSO, SOLANGE SIQUEIRA LUBE [ARTHUR AZEREDO THEVESexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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NARD, BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469ES), BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES),
CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES - ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES),
FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES), GABRIEL FERREIRA ZOCCA, LAILA CHEIM SADER MALHEIROS, LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB: 29031-ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES
(OAB: 7029-ES), MARIANA PARAÍSO BIZZOTTO DE MENDONÇA,
MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES), MILENA
MAGNOL CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), MILENA MAGNOL
CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), MYRNA FERNANDES CARNEIRO (OAB: 15906-ES), PATRICK GOMES DE SOUZA, RAFAEL BEBBER CHAMON, TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB: 28947-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
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
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: 15786-ES),
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: 10918-ES)], CARLOS ALBERTO BITTENCOURT - ME, CAR-

LOS 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: 18079-ES), 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: 1388ES), MARIANA DA SILVA GOMES (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:
www.tce.es.gov.br

22270-ES)], TENORIO MIGUEL MERLO [ALOIR ZAMPROGNO FILHO (OAB: 11169-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), AMULIO FINAMORE FILHO (OAB: 1418ES), ANTONIO CARLOS PIMENTEL MELLO (OAB: 1388-ES),
MARIANA DA SILVA GOMES (OAB: 22270-ES)], VALDIR NEITZEL [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)], 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)]
Vista: João Luiz Cotta Lovatti (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Regular. Quitação. Deixar de
apreciar irregularidade. Acolher razões de justiﬁcativas. Reconhecer prescrição. Extinguir o feito com resolução de mérito.
Determinação. Recomendação. Encaminhar cópia ao MP Estadual. Arquivar.
Processo:
05400/2011-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02440/2010-3
Recorrente:
ANGELO
GUARCONI
JUNIOR
[ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Processo:
02175/2012-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2011
Apensos:
03251/2012-4
Interessado: CAMARA VILA VELHA [ELIZABETH LEMOS COUSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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TINHO (OAB: 7538-ES), ELIZABETH LEMOS COUTINHO
(OAB: 7538-ES), FREDERICO ANGELO RAMALDES (OAB:
5053-ES), FREDERICO ANGELO RAMALDES (OAB: 5053-ES)]
Responsável: ALMIR NERES DE SOUZA [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES)], ANA MARIA BARBOSA DA SILVA FRASSON, ANTONIO
MARCOS DE FREITAS [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB:
18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES)], ANTONIO
SOUZA DOS SANTOS [ELIZABETH LEMOS COUTINHO (OAB:
7538-ES), FREDERICO ANGELO RAMALDES (OAB: 5053-ES)],
BELARMINO NUNES FILHO [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB:
18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES)], ELIANE
FAIOLI SALOMAO, ELSO LUIZ NIEIRO [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES)], GERALDO FIENI, IVAN CARLINI [DAIANE MARIA LOPES DA
SILVA (OAB: 24770-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES), MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES)], JAQUELINE FIOROTTE COVRE CARIELLO, JOAO ARTEM [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES)], JOAO BATISTA GAGNO INTRA [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES)], JONIMAR SANTOS OLIVEIRA [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA
(OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES)],
LAURA PEREIRA ULIANA, MARCELO SOUZA NUNES, MARCOS
ANDRE NOGUEIRA FRASSON, OZIAS NUNES PEREIRA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], PABLO COSTA FERREIRA, RAMALHETE CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ME, ROBSON RODRIGUES BATISTA [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES)], ROGERIO CARDOSO SILVEIRA [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES)], TANIA MARES LOUREIRO MARTINS, TENORIO MIGUEL
MERLO [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES)], VALDIR NEITZEL [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES
(OAB: 5277-ES)], VALTER RITO ROCON [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES)], WANDERSON PIRES [CAMILLA GOMES DE ALMEIDA BADA

(OAB: 11199-ES), MARIA NAZARET DE CASTRO BATISTA (OAB:
13876-ES), SAULO NASCIMENTO COUTINHO (OAB: 13765-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo:
02828/2016-2
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Cultura
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
Responsável: ASSOCIACAO DESPORTIVA, CULTURAL, SOCIAL E
EDUCACIONAL DE CAPOEIRA E ARTES AFRO-BRASILEIRAS ALIANCA, BERT KARL BREUEL, WALACE ANTONIUS HERSBACH VIANA
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Irregular. Ressarcimento de 27.584,509
VRTE. Multa de R$ 3.000,00. Arquivar.
Processo:
04145/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre, Prefeitura
Municipal de Anchieta, Prefeitura Municipal de Apiacá, Prefeitura Municipal de Águia Branca, Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, Prefeitura Municipal de
Aracruz, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, Prefeitura Municipal de Brejetuba,
Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Prefeitura Municipal
de Baixo Guandu, Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, Prefeitura
Municipal de Cariacica, Prefeitura Municipal de Castelo, Prefeitura Municipal de Colatina, Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Prefeitura
Municipal de Domingos Martins, Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, Prefeitura Municipal de Ecoporanga, Prefeitura Municipal de Fundão, Prefeitura Municipal de Guaçuí, Prefeitura Municipal de Guarapari, Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, Prefeitura Municipal de Iconha, Prefeitura Municipal
de Ibatiba, Prefeitura Municipal de Ibiraçu, Prefeitura Municipal de Ibitirama, Prefeitura Municipal de Itaguaçu, Prefeitura
Municipal de Itapemirim, Prefeitura Municipal de Itarana, Prewww.tce.es.gov.br

feitura Municipal de Iúna, Prefeitura Municipal de Irupi, Prefeitura Municipal de Jaguaré, Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, Prefeitura Municipal de João Neiva, Prefeitura
Municipal de Linhares, Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, Prefeitura Municipal de Mantenópolis, Prefeitura Municipal
de Marilândia, Prefeitura Municipal de Montanha, Prefeitura
Municipal de Muqui, Prefeitura Municipal de Mucurici, Prefeitura Municipal de Marataízes, Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, Prefeitura Municipal de Muniz Freire, Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, Prefeitura Municipal de Nova
Venécia, Prefeitura Municipal de Pinheiros, Prefeitura Municipal de Piúma, Prefeitura Municipal de Pancas, Prefeitura Municipal de Ponto Belo, Prefeitura Municipal de Pedro Canário,
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul,
Prefeitura Municipal de Serra, Prefeitura Municipal de Sooretama, Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, Prefeitura Municipal de
São José do Calçado, Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, Prefeitura Municipal de São Mateus, Prefeitura Municipal
de Santa Maria de Jetibá, Prefeitura Municipal de São Roque
do Canaã, Prefeitura Municipal de Santa Teresa, PREFEITURA
MUNICIPAL DE VIANA, Prefeitura Municipal de Vitória, Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Prefeitura Municipal de Vila Valério, Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, Prefeitura Municipal de Vila Pavão, Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Levantamento
Apensos:
05259/2017-5
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
07690/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares, Secretaria Municipal de Obras de Linhares
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
Membros
do
Ministério
Público Estadual (ES, ELDA MÁRCIA MORAES SPEDO)
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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Total: 7 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
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: 21951ES, 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
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Desconverter para ﬁscalização. Acolher razões de justiﬁcativas. Improcedência. Deixar de
acolher recomendação e determinação. Arquivar. Por maioria.
Nos termos do voto-vista do cons. S. Borges. Vencido o então
relator, cons. subst. João Luiz, que votou por decretar a prescrição, rejeitar preliminar, pela procedência parcial, pela extinção do processo em relação à senhora Maria Dulce, por julgar
irregulares com ressarcimento para José Sathler, José Antônio,
Waldenor, Itamar, Beltrão Adv. e Gilmar, condenando também
Columbia Tecnologia em Petróleo Ltda ao ressarcimento com
esse último e julgar regulares com quitação para os demais.
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
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo:
01324/2016-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
04460/2012-1
Interessado: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO [HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA]
Recorrente:
JARDECI
DE
OLIVEIRA
TERRA
[WILSON
MARCIO
DEPES
(OAB:
1838-ES)]
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Processo:
04335/2016-2
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Administração
de
Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável: DAVI DINIZ DE CARVALHO, DORIS COELHO MOREIRA DA FRAGA, HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA,
MARCIO ANTONIO COUTINHO, RAQUEL FERREIRA DRUMMOND DE AGUIAR, SILVANIO JOSE DE SOUZA MAGNO FILHO
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação. Determinação. Arquivar.
Processo:
04923/2016-6
Unidade gestora: Administração Geral a Cargo da SEFAZ
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável: ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Recomendação. Arquivar.

www.tce.es.gov.br

Processo:
07141/2016-8
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável: MARCELO NOLASCO DE ABREU, MARIA LUIZA GRILLO CABRAL, NARA BORGO CYPRIANO MACHADO, PAULO DOS SANTOS BARBOSA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo:
07405/2016-1
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Meio
Ambiente
de
Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável: CLEBER BUENO GUERRA, LUIZ EMANUEL ZOUAIN DA ROCHA, MAXIMIANO FEITOSA DA MATA, PAULO SERGIO BELLO BARBOSA
Deliberações: Adiado
Processo:
05663/2017-2
Unidade gestora: Secretaria de Obras e Habitação
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: LEONARDO AMORIM GONCALVES, RODRIGO MONJARDIM VALLORINI, ZACARIAS CARRARETTO
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo:
05675/2017-5
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Governo de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
ELISABETH
ANGELA
ENDLICH,
JOSEANE
DE
FATIMA
GERALDO
ZOGHBI
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
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Processo:
05705/2017-2
Unidade
gestora:
Secretaria
de
Transportes,Trânsito
e
Infraestrutura
Urbana
de
Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI, JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE, OBERACY EMMERICH JUNIOR
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo:
05706/2017-7
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: DELIO JOSE PRATES DO AMARAL, MARCELO NOLASCO DE ABREU, MARCOS MARINHO DELMAESTRO,
NARA
BORGO
CYPRIANO
MACHADO
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo:
05708/2017-6
Unidade gestora: Procuradoria Geral do Município de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
RUBEM
FRANCISCO
DE
JESUS
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Determinação. Arquivar.
Processo:
05709/2017-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Comunicação de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
MARGO
DEVOS
PARANHOS
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo:
05736/2017-8
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Serviços de Vitória

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
CARLOS
EDUARDO
DE
SOUZA PINEL, FERNANDO CASTRO ROCHA, LEONARDO AMORIM GONCALVES, MARCELO RIBEIRO VIANNA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo:
05737/2017-2
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Assistência
Social
de
Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: DELIO JOSE PRATES DO AMARAL, IOHANA KROEHLING, MARCOS MARINHO DELMAESTRO
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo:
05740/2017-4
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Meio
Ambiente
de
Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
LUIZ
EMANUEL
ZOUAIN
DA
ROCHA,
PAULO
SERGIO
BELLO
BARBOSA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo:
05892/2017-4
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Ibatiba
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
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)]
Adiamento:
1ª
Sessão
www.tce.es.gov.br

Deliberações: Adiado
Processo:
08251/2017-4
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Itarana
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES, Itarana, EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA)
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
08484/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pancas
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
04302/2014-1
Interessado: AGMAIR ARAUJO NASCIMENTO, AVELINO DOS SANTOS CUNHA, RENATO DE BARROS
SILVA,
SEBASTIAO
LOURENCO
DA
SILVA
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
08781/2017-9
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Serra
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
08713/2017-2,
08711/20173,
08173/2017-8,
03570/2010-9
Interessado: ALPHA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME, AMERICO SOARES MIGNONE [RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB:
10406-ES, OAB: 181289-RJ)], ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA [ALEXANDRE BUZATO FIOROT (OAB: 9278-ES), Ana
Paula Nascimento, Conceição Aparecida Giori, FABIANA PERIM
DE TASSIS (OAB: 11962-ES), Fabrício Campos, JOSE ARCISO FIOROT (OAB: 6106-ES, OAB: 146169-RJ), JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR (OAB: 48617-BA, OAB: 8289-ES, OAB: 178794-MG, OAB:
214505-RJ, OAB: 352093-SP), KARLA BUZATO FIOROT (OAB:
10614-ES), LEONARDO DUARTE BERTULOSO (OAB: 13554-ES)],
BRUNO DE ASSIS MACHADO MEIRA SERPA - ME [DELANO SANSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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TOS CAMARA (OAB: 7747-ES), ELAINE RODRIGUES ALBANEZ,
LEANDRO LEAO HOCHE XIMENES (OAB: 18911-ES), RAPHAEL AMERICANO CAMARA (OAB: 8965-ES), SANDRO AMERICANO CAMARA], DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA [GUSTAVO CLAUDINO PESSANHA], F.G. QUEIROZ - ME, FCGOMES - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - ME [Raony
Fonseca Scheﬀer Pereira], FELIPE OSORIO ADVOGADOS [FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), SIRLEI DE ALMEIDA (OAB: 7657-ES)], HELIO HENRIQUE MARCHIONI [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)], INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DO BRASILIDESB-, JANE RIBEIRO LOPES [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB:
3242-ES, OAB: 180727-RJ)], JOAO LUIZ CASTELLO LOPES RIBEIRO [João Claudio de Albuquerque Calazans Santos, JULIANA
RODRIGUES SCHULZ (OAB: 18880-ES), LIVIA BAPTISTA DE SOUZA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ
OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727RJ)], JOAO LUIZ PIMENTEL [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO
(OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242ES, OAB: 180727-RJ)], MARIA AUXILIADORA MASSARIOL [LUIZ
HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO
RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)], PEDRO
RECO SOBRINHO [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB:
6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES,
OAB: 180727-RJ)], RAUL CEZAR NUNES [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ), PABLO DE ANDRADE
RODRIGUES (OAB: 10300-ES)], RITA DE CASSIA FRAGA PIMENTEL [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ
OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)],
SALOMAO ANTONIO DA SILVA [João Claudio de Albuquerque
Calazans Santos, JULIANA RODRIGUES SCHULZ (OAB: 18880ES), LIVIA BAPTISTA DE SOUZA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB:
3242-ES, OAB: 180727-RJ)], SCARDINE E MIRANDA CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI [João Claudio de Albuquerque Calazans Santos, LIVIA BAPTISTA DE SOUZA], SERVIBRAS SERVICOS

LTDA - EPP [Felipe Coelho Trancoso], TNL PCS S/A, WENDY CARLA BICALHO ALTOE [João Claudio de Albuquerque Calazans Santos, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ
OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)]
Recorrente: AMERICO SOARES MIGNONE [RICARDO
CLAUDINO PESSANHA (OAB: 10406-ES, OAB: 181289-RJ)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
00974/2018-8
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Prevenção e Combate a Violencia e Trânsito de Vila Velha
Classiﬁcação:
Agravo
Interessado: OBERACY EMMERICH JUNIOR, VIACAO SANREMO
LTDA [ALEXANDRE PUPPIM (OAB: 8265-ES), ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO (OAB: 15762-ES), CIRO BENEVENUTO SOARES (OAB: 23577-ES), IVON ALCURE DO NASCIMENTO (OAB:
3746-ES), MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA (OAB: 8258ES), WANDERSON GONCALVES MARIANO (OAB: 11660-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público de Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
01013/2018-9
Unidade gestora: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação:
Relatório
de
Gestão
Fiscal
Exercício:
2017
Interessado: EDER PONTES DA SILVA, Membros do Ministério Público Estadual (ES, ELDA MARCIA MORAES SPEDO)
Deliberações: Decisão. Encaminhar cópia. Retornar à SECEX-Governo.
Processo:
02579/2018-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Baixo Guandu
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente:
Chefe
do
Poder
Legislativo
Municipal
(ES,
Baixo
Guandu,
WILTON
MINARINI)
www.tce.es.gov.br

Adiamento:
Deliberações: Adiado

1ª

Sessão

Processo:
02637/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classiﬁcação:
Prestação
de
Contas
Bimestral
Exercício:
2017
Responsável:
DANIEL
SANTANA
BARBOSA
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo:
03251/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Recorrente:
ORLY
GOMES
DA
SILVA
[OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo:
03679/2018-8
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
03295/2018-6,
03149/2011-6
Interessado:
PAULO
STEFENONI
Recorrente: CASSYUS DE SOUZA SESSE [MARCELO PIMENTA MATTOS (OAB: 16181-ES), MARCELO PIMENTA MATTOS (OAB: 16181-ES), MARX LAYO KOGURE GANASIN]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Decisão. Devolvido. Sobrestar o processo, nos
termos do voto-vista do conselheiro Sérgio Borges, pois é aplicável ao caso a Decisão Plenária nº 09/2018.
Processo:
04861/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Agravo
Recorrente: FLAVIA CRISTINA PONTES, JOSE DE RIBAMAR LIMA BEZERRA, RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar. Apensar ao TCSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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4311/18 após o trânsito em julgado.
Processo:
05016/2018-1
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
Vila Velha, Secretaria Municipal de Administração
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E
GESTAO EM SERVICOS [ADEMIR VIEIRA DA SILVA ENDLICH]
Responsável:
FLAVIA
CRISTINA
PONTES,
RAFAEL
GUMIERO
DE
OLIVEIRA
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Decisão. Conhecer. Indeferir cautelar. Apensar
ao TC - 4311/2018. Dar ciência.
Total: 28 processos
- CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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), SER-

GIO BERMUDES], CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA
17 REGIAO, CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E
AGRONOMIA DO ES, DEPARTAMENTO 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)
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Decisão. Anular atos processuais a partir do relatório de voto. Desentranhar. Ratiﬁcar demais atos praticados
pelo relator. Certiﬁcar impedimento. Após, retornar ao gabinete.
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: 21474-ES), JOAO PEREIRA GOMES NETTO (OAB: 13411-ES), LUIZ ALFREDO PRETTI (OAB: 8788ES), MARCELO MARTINS ALTOE (OAB: 8787-ES), VITOR SEABRA
SEIXAS PINTO (OAB: 16056-ES)], MARCELO DE SOUZA COELHO
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
07343/2013-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
ROBSON
MATTOS
DOS
SANTOS
Responsável: ADSON PINTO NOGUEIRA, CARLOS WALDIR
MULINARI DE SOUZA, DALVA DA MATTA IGREJA [LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES), ROMULO DA MATTA IGREJA (OAB: 26076-ES)], JOCELEM GONCALVES DE JESUS, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI
Deliberações: Adiado
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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 Pedro 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)
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Decisão. Anular atos processuais a partir do relatório de voto. Desentranhar. Ratiﬁcar demais atos praticados
peloa relator. Certiﬁcar impedimento. Após retornar ao gabinete.
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. Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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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)], 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: 22490-ES), 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: 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)],
ES-060 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. [RODRIGO
LOUREIRO MARTINS (OAB: 1322-ES)], 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 [RODRIGO 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: 21041-ES), 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: 22862ES), VINICIUS DINIZ SANTANA (OAB: 13758-ES)], VITOR BUAIZ
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Decisão. Anular atos processuais a partir do relatório de voto. Desentranhar. Ratiﬁcar demais atos praticados
pelo relator. Certiﬁcar impedimento. Após retornar ao gabinete.
Processo:
02270/2017-6
Unidade
gestora:
Companhia
de
Desenvolvimento de Vitória, Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
COMPANHIA
ESPIRITO
SANTENSE
DE
SANEAMENTO
CESAN
Responsável:
CONASA
INFRAESTRUTURA S.A. [IVAN ITIRO YABUSHITA], JOSE VICENTE DE SA PIMENTEL, LUCIANO SANTOS REZENDE
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
05052/2017-8
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Administração
e
Recursos
Humanos
de
Serra
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
ALEXANDRE
CAMILO
FERNANDES VIANA, CLAUDIO JOSE MELLO DE SOUSA
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Determinação. Arquivar.
Processo:
Unidade gestora:

Prefeitura

Municipal
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02899/2018-9
de Linhares

Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
07561/2014-1
Interessado:
AMILCK
DE
SOUZA
COSTA,
JAIR
CORREA,
KATIA
CILENE
DOS
SANTOS
FELIX
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Processo:
05011/2018-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
06544/2017-9,
03821/20162,
02409/2015-1,
02408/2015-6
Recorrente:
PAULO
FERNANDO
MIGNONE [AMERICO SOARES MIGNONE (OAB: 12360ES),
THIAGO
LOPES
PIEROTE
(OAB:
14845-ES)]
Deliberações: Parecer Prévio. Provimento parcial. Arquivar.
Processo:
05637/2018-8
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
Serra,
Secretaria
Municipal
de
Obras
de
Serra
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
03663/2017-9,
03641/2017-2
Interessado: ALINE STEIN CORDEIRO, ANDREIA MARA MATTOS MARQUES, AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, ELOISA HELENA DE MORAES, FLAVIO NARCISO CAMPOS, GUILHERME MUSSO, JEFFERSON ZANDONADI, JOAO CARLOS MENESES,
SCHEILA DE ALMEIDA SILVA, VALERIA MEDEIROS DE ALMEIDA
Recorrente: ENGEPAVI CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA [TATIANA PETERLE DANGELO MOTTA (OAB: 17475-ES)]
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Republicar AC. Arquivar.
Processo:
06018/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Apensos:
03153/2011-2
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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Interessado: ADSON AZEVEDO SALIM, ASSOCIACAO
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, Cidadão, EDILAINE APARECIDA BOECHAT, EDMAR CAMPOS DA ROCHA, MARIA ADELIA PEREIRA BARRETO, PEDRO CHAVES
DE OLIVEIRA JUNIOR, ROSANGELA PIMENTEL MARTINS
Requerente:
ADRIANA
MARQUES
CASTILHOLI
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Total: 11 processos
- AUDITOR MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo:
06835/2016-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Cultura de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável:
ANA
LAURA
NAHAS,
ERLON
JOSE
PASCHOAL,
LELIANE
KROHLING
VIEIRA
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
05553/2017-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Habitação de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
ALECIO
PAGANOTO
SALAZAR,
SERGIO
DE
SA
FREITAS
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Total: 2 processos
Total geral: 73 processos

SESSÃO: 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO –
28/8/2018
Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e vinte minutos, na sala das sessões
“FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou aberta a
29ª Sessão Plenária Ordinária deste Tribunal do corrente exercício. Integrando o Plenário estiveram presentes os senhores

conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN, SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, RODRIGO COELHO DO CARMO, e a senhora conselheira em substituição
MÁRCIA JACCOUD FREITAS, ocupando a relatoria do conselheiro afastado VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA. Presente, ainda, o
senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, e o
Ministério Público Especial de Contas - MPEC, na pessoa do senhor procurador-geral LUCIANO VIEIRA, e ODILSON SOUZA
BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, nos
termos dos artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I,
do Regimento Interno deste Tribunal, submeteu ao Plenário,
para discussão e votação, a ata da 28ª Sessão Plenária Ordinária de dois mil e dezoito, antecipadamente encaminhada pelo
secretário-geral das sessões, por meio eletrônico, aos senhores
conselheiros, auditores e procuradores; sendo aprovada à unanimidade. – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA E SORTEIO DE
PROCESSOS – O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, considerando a tramitação neste Tribunal
do processo TC-6994/2018, que trata de Recurso de Reconsideração interposto pela senhora Andrea Moraes Martins em face
do Acórdão TC-934/2018, da Segunda Câmara deste Tribunal,
que converteu em Tomada de Contas Especial o Processo TC2681/2012 (Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Guarapari) e aplicou multa de 500 VRTE à recorrente,
dentre outras disposições; considerando que o relator, senhor
conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, com
fundamento nos artigos 145, § 1º, do novo Código de Processo
Civil, 23 da Lei Orgânica deste Tribunal e 290 do Regimento Interno desta Corte, declarou-se suspeito para atuar no feito;
com base nos artigos 20, incisos II e XXX, 48, inciso I, 256,
caput, e 261 da Norma Interna desta Casa, solicitou ao secretário-geral das sessões a redistribuição dos autos, por sorteio,
entre os demais conselheiros, excluindo-se o conselheiro suspeito e o relator da decisão recorrida, senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER. Procedido ao sorteio, coube a
relatoria do Processo TC-2681/2012 à relatoria em vacância,
atualmente ocupada pela senhora conselheira em substituição
www.tce.es.gov.br

MÁRCIA JACCOUD FREITAS. Em seguida, o senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, considerando a
competência privativa deste Tribunal para elaborar sua Proposta Orçamentária, que deverá integrar o Projeto da Lei Orçamentária Anual do Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 2º, inciso VII, da Lei Complementar nº 621/2012, submeteu ao Plenário para discussão e votação, a proposta orçamentária deste Tribunal para o exercício de 2019, conforme distribuído anteriormente aos conselheiros, esclarecendo que a
proposta foi elaborada pela Câmara de Política e Diretriz Orçamentária, instituída pela Portaria n Nº 34, de 6 de março de
2017, levando-se em consideração o planejamento estratégico
deste Tribunal, o valor do teto orçamentário, repassado pela
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento por meio do
ofício nº 062, de 9 de agosto de 2018, não eximindo esta Corte
de solicitar, durante o próximo exercício, a suplementação do
seu orçamento no que for necessário, tendo sido aprovada por
unanimidade. Na oportunidade, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO lembrou de seu voto proferido em sessão especial, no processo TC-6540/2017, que trata
de recurso de Reconsideração interposto pelo senhor governador de estado Paulo Cesar Hartung Gomes, para destacar que o
percentual do aporte previdenciário deste Tribunal na proposta orçamentária é muito próximo do gasto previsto para custeio, ressaltando a necessidade da discriminação do aporte no
orçamento dos entes públicos. O senhor conselheiro RODRIGO
COELHO DO CARMO registrou que esta Corte dá um bom
exemplo ao evidenciar o aporte em seu orçamento, o que foi
corroborado pelo presidente. – COMUNICAÇÕES E REGISTROS
DO PLENÁRIO – O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN parabenizou a presidência pela assinatura
do contrato de gestão com a Fundação Dom Cabral, manifestando o seu entusiasmo pelo fato de ser um marco que demonstra o comprometimento desta Corte com a eﬁciência. Na
oportunidade, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, registrou sua satisfação pela indicação do
secretário-geral de controle externo para a coordenação do
FOCCO – Fórum de Combate a Corrupção do Estado do Espírito
Santo, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas:
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Parabenizar a assinatura dos contratos, precisamos
dar luz a esta e tema o comprometimento com metas. O Tribunal inova, já vem inovando há algum tempo, compromisso com
metas, economicidade e ontem foi mais um marco desse período que estamos vivendo estamos todos entusiasmados. O
evento de ontem, no ﬁnal de ano podemos medir e expor o ranqueamento do cumprimento dessas metas, muita transparência demonstrar a transparência. Já registramos até agora que
todos os setores terão êxito, com esse movimento criado eﬁciência transparência no nosso planejamento estratégico.” O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Nós queremos passar para a próxima fase da sessão,
também registrar a da satisfação de anunciar no dia de ontem
“Fórum de Combate à Corrupção” para coordenação Rodrigo
Lubiana, que será o coordenador dessas instituições de controle.” – DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS COM PEDIDO DE VISTA - O
senhor procurador-geral do MPEC LUCIANO VIEIRA, solicitou a
reabertura do prazo de vista referente aos processos TC2956/2018, de relatoria do senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, e TC-11146/2015, de relatoria
do senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO. – OCORRÊNCIAS – 01) Após a fase de comunicações e registros do Plenário, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, inverteu a ordem da pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando a palavra ao senhor conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, que procedeu à
leitura do relatório do processo TC-1720/2018, que trata de Pedido de Reexame interposto pelo MPEC, concedendo, em seguida, a palavra ao interessado, senhor Ademir José de Lima,
que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator,
sua excelência adiou o julgamento do feito, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento
dos autos ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a
seguir transcritas: O SR. ADEMIR JOSÉ DE LIMA - “Senhor presidente, senhores conselheiros, nobres advogados presentes,
acadêmicos de direito, boa tarde! Aproveito também para
cumprimentar, de forma especial, meu ﬁlho, Ademir Coutinho,

que hoje acompanha o pai para dar aquele apoio espiritual. Senhor conselheiro, distinto representante do Ministério Público
de Contas, inicialmente, gostaríamos de destacar, mais uma
vez, o relevante serviço que os Tribunais de Contas, juntamente
com o Ministério Público de Contas, em especial, tem prestado
a esta nação, no sentido de fazer valer a moralidade e a seriedade com a coisa pública. É sempre bom destacar esse relevante trabalho prestado por essas instituições. Antes de adentrar
propriamente no que temos a dizer sobre o pedido de reexame
do Ministério Público de Contas seria bom situarmos esses fatos, no tempo, para que pudéssemos ter uma compreensão
ainda melhor. É o pedido de reexame em razão do acórdão que
aprovou as contas da Câmara Municipal de Linhares, exercício
2008, ocasião em que fui presidente daquela Casa. Ressalto
que as contas da minha gestão já foram aprovadas por esta Casa; devidamente aprovadas, são contas de 2008. No entanto,
por ocasião da análise e aprovação das contas daquele exercício, houve no Espírito Santo um movimento grande e grandes
denúncias sobre ilícitos em contratações de empresas de assessorias. Denúncias que atingiram diversas prefeituras, diversas
câmaras no Estado do Espírito Santo. Sabidamente, de forma
diligente, o Ministério Público procurou, ainda mais, cuidar das
análises daqueles contratos envolvendo as empresas de assessoria. Porque nós parabenizamos e entendemos o devido dever
legal do Ministério Público de Contas. Foi nesse contexto que o
contrato de prestação de assessoria que a câmara mantinha
com a empresa - para fazer assessoria contábil, ﬁnanceira e de
análise de contrato - foi tomado para uma análise em separado. Naquela época, essas notícias deixaram estarrecidos a sociedade capixaba e todo homem de bem. Mas, com o passar
dos dias, esta Corte de Contas pôde separar o “joio do trigo”. E
assim, no devido processo legal, quem não devia foi inocentado, e os culpados obviamente receberam a devida apenação
desta Casa de análise das contas. Hoje, depois de dez anos, talvez a compreensão sobre esse assunto ainda esteja mais tranquila. As contas de 2008 já foram aprovadas. Esta casa apreciou detidamente o contrato que a câmara mantinha, de assessoria na área de serviços contábeis e ﬁnanceiros. Não é necessário nem voltarmos ao mérito. O relator, por ocasião do seu
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voto, esmiuçou com detalhes as provas trazidas aos autos. Bem
como as alegações que o Ministério Público de Contas havia
apresentado naquela ocasião. E o voto do relator, o seu parecer, é uma peça de grandeza. Ele, em seu voto, ataca todos os
pontos que o Ministério Público havia levantado e que merecia
análise; não deixa um, sequer. E vai fundamentando seu voto
na legislação, vai fundamentando seu voto nas decisões que esta Corte já tenha tomado e trazendo à análise votos e pareceres de diversos conselheiros desta Casa. Diz o relator, naquela
ocasião, recordando... inclusive há um relatório do conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Processo TC-2525/2010,
analisando as contas de 2009, da Câmara Municipal de Marechal Floriano. Ele traz esse voto para a lembrança. E nesse voto,
naquela ocasião, esta Casa, por unanimidade, aprovou o acordão que diz assim: “Acolher as razões de justiﬁcativas apresentadas pelo sr. José Joaquim Stein, relativas aos autos de gestão
da Câmara Municipal de Marechal Floriano, referente ao exercício 2009, afastando as irregularidades relativa à contratação
de assessoria”. Processo parecido com o da Câmara Municipal
de Linhares. E continua o nobre relator citando ainda um outro
voto, que havia proferido no Processo TC-3486/2010, da mesma forma. Enﬁm, esta é uma matéria já bem apreciada por esta Casa. De maneira que o pedido de reexame do Ministério Público, com devida vênia, nada de novo traz ao processo capaz
de macular o acórdão proferido por esta Casa. Verdadeiramente, naquela ocasião, o cuidado do Ministério Público certamente foi em razão das notícias que veiculavam por este Estado. E
agora, como pedido de reexame, novamente e apenas somente
isso, traz o Ministério Público notícias de irregularidades eventualmente ocorridas em outras câmaras, em outros municípios,
especiﬁcamente no pedido de reexame. O Ministério Público relembra as contas da Prefeitura Municipal de Ecoporanga que,
no ano de 2010, após diversas recomendações, aquele prefeito
insistiu em contratações, desaconselhado por esta Corte. Nobres conselheiros, há que se julgar o fato concreto. Se em Ecoporanga ou em qualquer município fato impróprio ocorreu, que
seja punido. Mas a notícia de irregularidade em outro município não pode afetar um caso concreto, inclusive já analisado e
avaliado por esta Casa, detidamente, de um brilhante voto do
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relator que, naquela época, relatou o processo. Portanto, senhor presidente, senhores conselheiros, com toda respeitabilidade que nutrimos pelo Ministério Público, mas, a nosso ver, o
acordão proferido não merece ser modiﬁcado de forma alguma. Há que ser mantido pelas próprias razões, pela sua própria
fundamentação, porque o contrato realizado em 2008, na Câmara Municipal de Linhares, não representou terceirização indevida. O contrato foi celebrado após o devido processo legal
de licitação. Nenhum prejuízo houve ao erário. O serviço foi
prestado com aquela ﬁnalidade. Dessa forma, entendemos que
o acórdão atacado não merece ser reformado. Devendo, a pretensão do Ministério, nesse pedido de reexame, ser negada para que o voto possa ser mantido in totum, o acordão possa ser
mantido in totum, como proferido naquela ocasião. É assim
que requeremos! Muito obrigado!” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Solicito a junta
das notas taquigráﬁcas. E mantendo o processo em pauta.” 02)
Após, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, em razão de sustentação oral solicitada, passou a
palavra ao senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, que procedeu à leitura do relatório do processo TC5841/2017, que trata de Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Linhares, concedendo, em seguida, a
palavra ao advogado da interessada, senhor Ricardo Claudino
Pessanha, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra
ao relator, sua excelência retirou o processo de pauta, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento dos autos à área técnica, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. RICARDO CLAUDINO
PESSANHA – “Uma boa tarde a todos! Saúdo esta Corte na pessoa do senhor presidente, dr. Sérgio Aboudib; do conselheiro relator, dr. Sérgio Borges; dos demais conselheiros; do ilustre
membro do Ministério Público; dos serventuários e das partes.
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Linhares, referente ao exercício de 2016, Contas de Ordenador. A Instrução Técnica Conclusiva, ITC02782/2018-5, entendeu, mesmo após a apresentação das justiﬁcativas e dos documentos que demonstraram a regulariza-

ção da situação, por manter o único indicativo de irregularidade apontado pelo Relatório Técnico. Qual seja: “divergência
apurada entre os registros contábeis de bens em almoxarifado
e o inventário físico, o item do INVALM. Inicialmente, cabe aqui
ressaltar que a ITC reconheceu que, apesar da divergência
constante da PCA de 2016, em 2017 foram feitos os ajustes necessários para a regularização contábil da situação. Senão vejamos o quer aﬁrma a ITC: “Foram veriﬁcados o Balanço Patrimonial, BALPAT, e inventário do almoxarifado, INVALM, no sistema Cidades Web, referente à PCA/2017 desta unidade gestora, conﬁrmando a consonância dos valores nos demonstrativos
do exercício de 2017. Também, veriﬁcou-se qual foi o motivo informado pelo responsável pela divergência ocorrida no exercício de 2016, tendo sido apresentada a seguinte informação pelo responsável, em 2017, nas notas explicativas, sobre os ajustes realizados sobre o exercício anterior. E aí transcreve a nota
explicativa. Registra-se, então, que tais ajustes realizados em
2017 na Conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, seguiu os
normativos previstos na Resolução CFC Nº 1132/08, item 24, vigente em 2016, data a que se refere a prestação de contas, inclusive com nota explicativa, também reconhecido pela ITC. O
item 24 da citada resolução, rezava o seguinte: “O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros
ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e evidenciado em notas explicativas”. No entanto, em sua parte ﬁnal, a ITC entendeu pelo não afastamento do indicativo de irregularidade aﬁrmando que: “Constata-se que as informações ﬁcaram ausentes de maiores esclarecimentos, pois a divergência
trata-se de valor relevante de R$ 8.437.400,49. Não se constatou quais os procedimentos adotados para se veriﬁcar quais os
motivos e/ou fatos que levaram a esse valor relevante de diferença. Por exemplo, não informou se ocorreu a instauração de
procedimentos administrativos para apurar a diferença. Por
ﬁm, o responsável, apenas, esclarece em nota explicativa no
exercício de 2017 a realização de lançamentos ajustando valores na contabilidade no valor de R$ 8.437.400,4. Há de mencionar também, que o estoque encontrado pela comissão inventariante em 31/12/2016 foi o valor de R$ 2.206.728,33, conforme
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informado pela comissão de inventário - arquivo TERALM. Inclusive foi declarado que “não havia divergências”; e na contabilidade encontrava-se registrado o valor de R$10.644.128,82.
Portanto, diante do exposto, a justiﬁcativa apresentada não obteve êxito, sugerindo-se a manutenção desta irregularidade”.
Entretanto, em nossa defesa, apresentamos as justiﬁcativas
pontualmente. Quanto à relevância do valor, independentemente desse, reiteramos que a movimentação dos materiais de
consumo no almoxarifado, ocorreu de forma correta. O que
houve, no entanto, por um lapso do setor de contabilidade, onde essa movimentação não foi lançada contabilmente, gerando
a divergência apenas de saldo entre contabilidade e almoxarifado. Fato que foi detectado em 2017, e, em cumprimento à
norma em vigor, foi realizado o lançamento do ajuste, chegando-se ao ﬁnal do exercício de 2017 com o saldo ﬁnal de estoques entre contabilidade e almoxarifado iguais. Ou seja, exatamente no valor de R$ 2.203.502,30, conforme já demonstrado
nas peças contábeis constantes do processo. Quanto a não instauração de procedimento administrativo para apurar tal divergência, este não se fez necessário porque, ao contrário do
que entende a área técnica, não houve sumiço, desaparecimento, desvio de bens de estoque ou desfalque ou qualquer coisa
neste sentido. Mas, tão somente, o não registro na contabilidade em 2016 do valor movimentado em almoxarifado. No entanto, conforme já exaustivamente justiﬁcado, a movimentação foi
regularizada em 2017 por meio do lançamento contábil já
constante dos autos. Quanto ao saldo do estoque encontrado
pela comissão inventariante em 31/12/2016, no valor de R$
2.206.728,33, arquivo TERALM, inclusive declarando que não
havia divergência, ressalte-se que a declaração da comissão inventariante foi verdadeira e correta. Pois, no que se refere ao
almoxarifado, esse era o saldo real existente, conforme demonstrado no arquivo TERALM da PCA de 2016. Logo, não poderia a comissão dizer que existia divergência no saldo de almoxarifado, porque efetivamente não ocorreu. Ou seja, a divergência, mais uma vez, residia, tão somente, no equívoco apontado na contabilidade, que já foi corrigida em 2017. Por último,
não há motivos para a ITC aﬁrmar que a justiﬁcativa não obteve êxito e que a irregularidade deve ser mantida. Uma vez que
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a referida justiﬁcativa aﬁrmou que efetivamente existia a divergência no que se referia ao saldo contábil da conta almoxarifado na contabilidade. Em 2017, portanto, a contabilidade fez os
lançamentos de ajustes seguindo os normativos do Conselho
Federal de Contabilidade, juntando tal documento. E, ao ﬁnal
de 2017, com os ajustes efetuados, os saldos da conta almoxarifado no arquivo TERALM e nas peças contábeis se mostrou
igual. Assim, resta devidamente comprovado que não existem
maiores motivos para a subsistência da irregularidade, pedimos o julgamento pela regularidade das contas da ordenadora.” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES –
“Senhor presidente, autorizo a juntada das notas taquigráﬁcas
e de eventuais documentos. Retiro o processo de pauta.” 03)
Após a realização de sustentações orais, o senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, passou a palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, para apreciação do processo TC-6092/2018 com pedido de preferência. 04) Em seguida, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, passou a palavra ao senhor
conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, para retomar a ordem natural da pauta. 05) No julgamento do processo TC-3558/2017, que trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor José Carlos de Almeida, de relatoria do
senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, o
senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, antes de
proferir seu voto-vista, esclareceu que analisou o feito conjuntamente com o processo TC-5873/217, que trata de Recurso de
Reconsideração interposto pelo senhor Antonio Coimbra de Almeida, por se tratar do mesmo assunto, fazendo a leitura de
seu voto-vista divergente do relator, pela realização de diligência para reabertura da instrução processual, com o refazimento
da matriz de responsabilidade. O relator ressalvou que a área
técnica indicou os responsáveis pelas irregularidades, entretanto não vislumbrou prejuízo na complementação da matriz
de responsabilidade, haja vista que o voto do senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES detectou a possibilidade de outros eventuais responsáveis, encampando o entendimento do voto-vista. O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN registrou que não havia comprome-

timento para a razoável duração do prazo, questionando sobre
o prazo a ser concedido para a realização da diligência, momento em que o relator sugeriu trinta dias para que a área técnica elaborasse nova Instrução Técnica Inicial e, após, o processo seguiria os prazos regimentais, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Presidente, vou pedir vênia para proferir o único voto em virtude de termos também o Processo
5873, sobre o mesmo assunto.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Consulto o conselheiro relator sobre a proposta do conselheiro Borges.” O SR.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - “É.
São dois processos que tratam do mesmo tema.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO –
“Com aquiescência do relator, então, estão em julgamentos os
Processos TC-3558 e TC-5873.” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES – (leitura) O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Agradeço pela contribuição do voto-vista do conselheiro Sergio Borges. A área
técnica, ao analisar - e em meu voto registrei isso aqui - foram
identiﬁcadas irregularidades, por exemplo, restrição e competitividade, item 3.3.1. Responsáveis, prefeito, pregoeiro, secretário municipal de saúde. Então, foi feita a matriz. Item 3.3.2,
ofensa ao princípio da economicidade. Responsáveis, prefeito,
pregoeiro, secretário de saúde, com indicativo de ressarcimento. Item 3, descumprimento da Resolução 03/2011, e Orientação Interpretativa nº 02, ambas da SEMED. Responsáveis, prefeito e secretário de saúde. O que o eminente conselheiro Sérgio Borges está trazendo, parece-me que além desses, já identiﬁcados, existam outros também responsáveis que poderiam,
eventualmente, ser trazidos. É isso, conselheiro Borges? Senhor
presidente, não vejo diﬁculdade nenhuma em atender à solicitação e a inclusão de mais responsáveis. Mesmo porque em
complemento de seu voto-vista, o conselheiro entende que dado o lapso temporal não haveria prejuízo de se continuar a análise. Particularmente, entendo que estaria completamente apto
para ser julgado. Mas não vejo nenhuma diﬁculdade em complementar a instrução. A preocupação que vejo aqui, conselheiro Sérgio Borges, é que no voto de vossa excelência não foi eswww.tce.es.gov.br

tabelecido um prazo para que se realize essa diligência. Seria
interessante que não ﬁcasse em aberto. Consulto vossa excelência, nesse sentido.” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES – “Acho que devemos deﬁnir um prazo razoável; acho que 90 dias. Pode ser?” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Para que não ﬁque em
aberto e não vá para o ﬁnal da ﬁla.” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Se vossa excelência concordar, 90 dias, e o Plenário concordar, acho que seria um prazo
razoável. Consulto vossa excelência.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Pela ordem, presidente! Só para complementar o que o conselheiro Ranna disse. Realmente aqui, nesse caso, abrindo uma nova fase para a
instrução processual, trazendo mais responsáveis, identiﬁcados pelo conselheiro Sérgio Borges, nessa altura, não ofende a
duração razoável do processo. Estamos falando de um ato de
2011. Então, não há nenhuma divergência com o que estamos
decidindo, até então. Sugiro que... apenas para corroborar essa
preocupação de prazo, que era fazer nova citação, então ele teria um mês para se defender. O prazo seria dado para a área
técnica fazer uma avaliação da nova defesa dos novos responsáveis, neste processo, para depois encaminhamento ao Ministério Público e ao relator. Então, tem alguns prazos aí, não tem
só o da área técnica não. Tem da área técnica, que seria avaliar
as novas defesas, não é isso?’ O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES – “E qual seria a sugestão de vossa
excelência?” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “É uma coisa nova... Mas 90 dias para as
três fases, porque aí precisaria ter um...” O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDID FERREIRA PINTO – “Não é
possível.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Não é possível.” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - “Não é possível.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDID FERREIRA PINTO –
“Então, não damos... nem ao Ministério Público. Podemos aqui
conceder prazo. A área técnica...” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Não. Prazo todo
mundo tem, pela nossa resolução. Temos prazo, todos nós. Inclusive, os relatores têm prazo.” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
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MANOEL NADER BORGES – “Qual seria o prazo de consenso
entre nós?” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO – “Embora, vou frisar que para mim o processo está apto para julgamento, tanto que já tem voto proferido. Mas
aceito a sugestão do conselheiro Sérgio Borges. Entendo que a
área técnica teria o prazo de 30 dias para elaborar a ITI, e para
que façamos a nova citação. 30 dias é um prazo mais que suﬁciente para a área técnica elaborar... E aí, depois, os prazos vão
seguir, que são os prazos regimentais que devem ser seguidos.
E este processo entraria como prioridade nesses prazos. São os
prazos regimentais que já existem. O relator tem seu prazo, o
Ministério Público tem; que são prazos regimentais. Apenas o
prazo para que a área técnica elabore uma nova ITI. Penso que
deveríamos estar ﬁxando aqui no Plenário. Entendo que 30 dias
é um prazo razoável para a área técnica elaborar uma nova
ITI.” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES –
“E os demais, seriam de acordo com o Regimento e com a Lei
Orgânica.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO – “Regimento interno. Exatamente.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN –
“Com a Resolução 300, na verdade. Porque processo de 2017,
já compõe aquele grupo de processos novos, com aqueles prazos que todos nós conhecemos. Está abrindo aqui um atalho
correto para buscar a verdade real dos fatos.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDID FERREIRA PINTO – “Diligência 30 dias, a proposta?” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO – “30 dias para os dois processos.” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES –
“30 dias para os dois.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDID FERREIRA PINTO – “Sua excelência o conselheiro
relator, anuiu a proposta de voto-vista para reabertura de diligência, com prazo de 30 dias. Em face da divergência, colho a
manifestação.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER – “Acompanho o voto-vista, que foi anuído pelo relator.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – (inaudível)
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Acompanho, sr. presidente.” A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA
MÁRCIA JACCOUD FREITAS – “Acompanho”. 06) Na apreciação

do processo TC-9154/2017, que trata de Representação em face da Secretaria de Estado da Educação, de relatoria do senhor
conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, após o
voto do relator, pelo indeferimento da medida cautelar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, lembrou que o processo ainda está em fase instrutória e
que não havia parecer ministerial nos autos. 07) No julgamento
do processo TC-9246/2017, que trata de Recurso de Reconsideração interposto pela senhora Luciane Régia Pinheiro Cardoso
Vingi, de relatoria do senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO, após o voto do relator, pelo sobrestamento da análise de um dos itens recorridos, o senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, alertou o relator e o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN, que havia solicitado vista, sobre questão processual incidente no feito, para que se evite a ocorrência de dois julgamentos, uma vez que havia proposta de sobrestamento do
item relativo á reajuste de subsídio dos vereadores, sugerindo
que, eventualmente, tal assunto fosse tratado em apartado, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - “Conselheiro Carlos Ranna, ainda que não haja divergência, temos um fato concreto, que é a possibilidade de você ter
dois julgamentos...” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Solicito vista, de qualquer jeito,
presidente.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Então, gostaria que quando vossa excelência retornasse, analisasse a questão processual. Porque
estamos com dois assuntos: um, propondo sobrestamento, e o
outro, tendo um julgamento. Talvez, o mais correto, em termos
processuais, seria que ﬁzéssemos autos apartados e tivéssemos
decisões independentes. Porque isso gerará recursos eventualmente de forma independente. E eles...permanecendo o mesmo processo, teremos dois julgamentos, dois acórdãos, com
uma consequência processual depois, que seja muito difícil de
administrar. Então, quando vossa excelência puder retornar os
autos...Também solicito que aborde essa questão processual e
vou apelar ao relator que também faça essa análise para conseguirmos, ao futuro, ter uma otimização nesse...” O SR. CONwww.tce.es.gov.br

SELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Então,
o Processo TC009246/2017-5 está com vista?” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO –
“Vista ao conselheiro Chamoun, com esse apelo da presidência,
que aborde essa questão processual. E o relator também, na
oportunidade em que receber os autos de volta.” 08) Durante a
apreciação do processo TC-4612/2018, que trata de Embargos
de Declaração interpostos pelo senhor Lastênio Luiz Cardoso,
de relatoria do senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN proferiu seu voto-vista pelo conhecimento
e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos modiﬁcativos para recomendar a aprovação dom ressalvas das conas
analisadas. O senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO informou que havia se inteirado do histórico da discussão
sobre a veriﬁcação do cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, acompanhando o entendimento do voto-vista divergente, que prevaleceu por maioria do Plenário, restando vencido o relator, que manteve o seu voto pelo desprovimento aos embargos e manutenção da rejeição das contas,
tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Senhor presidente, farei a leitura (leitura)”. O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO – “Aqui é aquela questão ainda
apuração do ativo real líquido, artigo 42, processo de análise
das contas. Já discutimos exaustivamente aqui. Peço vênia ao
conselheiro e mantenho o meu entendimento, presidente.” O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – “O conselheiro relator acompanha o entendimento
técnico e ministerial pelo conhecimento dos embargos e pela
negativa de provimento. O conselheiro Rodrigo Chamoun, em
voto-vista divergente, é pelo conhecimento e pelo provimento
concedendo efeitos modiﬁcativos modiﬁcando o acórdão tendo
em vista que sua excelência é pela aplicação do entendimento
construído do artigo 42. Em face da divergência, coloco o processo em discussão. Em votação.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Acompanho a divergência
inaugurada pelo conselheiro Rodrigo Chamoun.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Senhor presidente,
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eu, efetivamente, não participei das discussões acerca do julgamento das contas do encerramento do mandato, ora em questão, desse recurso de reconsideração. Mas dado o histórico que
me passaram e compreendendo as razões que levam o conselheiro Rodrigo Chamoun a proferir o voto divergente, da maneira que o faz, acompanho-o.” A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA
MÁRCIA JACCOUD FREITAS – “Acompanho o voto-vista.” 09) O
senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, com a
aquiescência do Plenário, excepcionalmente, solicitou a reabertura do prazo previsto no artigo 84 do Regimento Interno da
Corte, para o processo TC-5973/2017, de sua relatoria. 10) Na
apreciação do processo TC-2726/2018, que trata de Recurso de
Reconsideração interposto pelo senhor Miguel Lourenço da
Costa, de relatoria do senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, o representante ministerial reiterou o parecer
constante dos autos, destacando a gravidade da conduta relativa à transferência de recursos ao poder legislativo em valor
maior permitido pela Constituição que, inclusive, conﬁgura crime de responsabilidade previsto no artigo 29-A, § 2º, inciso I,
da Constituição Federal. O relator lembrou que há um descompasso na lei ﬁscal, pois as prestações de contas são analisadas
anualmente, por exercício, e que o resultado pode acabar dependendo apenas da rapidez na apreciação das contas do exercício, registrando que iria adiar o julgamento para melhor análise, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O
SR. PROCURADOR LUCIANO VIEIRA – “Senhor presidente, vou
falar a respeito da irregularidade que foi afastada no voto-vista, que diz respeito ao descumprimento do limite legal com despesa de pessoal. E o afastamento da irregularidade pertinente
à transferência de recursos ao poder legislativo em valor maior
permitido pela Constituição. No caso do excesso com limite de
despesa com pessoal constatou-se que o poder executivo atingiu o limite de 56,19%. Obviamente extrapolando o que está
disposto na LRF, que é de 54%. O gestor alega que ele teria o
primeiro quadrimestre de 2017 para retornar esses limites. No
entanto, as informações extraídas do sistema LRFWEB deste
Tribunal já demonstra que ele assumiu o exercício de 2017 com
o limite de pessoal extrapolado. O que se estendeu até o segundo quadrimestre de 2017, embora tenha sido tempestivamente

alertado por este Tribunal. Naquele primeiro período concedido
pela LRF, que ele deveria retornar, pelo menos, 1/3 no primeiro
quadrimestre, ele também não cumpriu. Mantendo-se todo o
período de 2015, do primeiro ao terceiro quadrimestre, acima
do limite legal. 2016, todos os três quadrimestres acima do limite. Só retornando no terceiro quadrimestre. Então, mesmo
considerando o prazo dobrado, previsto no art. 66, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, o gestor não conseguiu, dentro do
prazo legal, retornar esse limite. Dessa forma, está expressamente violado o artigo da LRF. No que tange às transferências
em excesso ao poder legislativo, está devidamente comprovado nos autos, houve um repasse a maior no valor de R$
12.771,61. O Ministério Público, embora ciente de que alguns
casos o Tribunal tenha entendido que esse valor pode ser irrisório, mas entende que esse limite é peremptório, não admite interpretação, está estabelecido na Constituição de forma irrevogável. E é uma prática grave que constitui, inclusive, crime de
responsabilidade, que está previsto justamente no art. 29-A, §
2º, inciso I, da Constituição Federal. Então, por isso que o MP
reitera o parecer já manifestado nos autos. Acompanhando, inclusive, a Instrução Técnica de Recurso 0126/2018.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO –
“Devolvo a palavra ao relator.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Este processo aqui, estamos debatendo um tema, além do caso especíﬁco deste processo, sobre
as repercussões posteriores ao ﬁm do exercício do mandato.
Que aí vai existir uma diferença de julgamento, se o processo
for julgado rapidamente, se a pessoa tem até março para apresentar a sua PCA. E depois, se caso julgarmos rápido, quer dizer,
pode dar um resultado. Porque ainda não passou aquele prazo.
Se demorarmos a julgar, pode dar outro resultado dependendo
se a pessoa cumpriu ou não o que foi feito posteriormente. Na
realidade aí, quando foi redigida a LRF há um descompasso
operacional, vamos dizer, entre o que está na LRF...Porque a
LRF é a apuração do mês atual e dos onze meses anteriores. E a
PCA é estratiﬁcada em ano. E na PCA, também, de um ano para o outro pode mudar o gestor. Então, há algumas diﬁculdades
aí. Este processo, caso ninguém pedir vista, vou adia-lo. Até
consulto o Plenário se alguém tem interesse em pedir vista,
www.tce.es.gov.br

porque quero estudar melhor esse tema. Presidente, vou adiar
o processo.” 11) Na apreciação do processo TC-2512/2017, que
trata de Consulta oriunda do município de Ibitirama, de relatoria do senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN, o senhor presidente fez leitura de resumo de seu
voto-vista, já constante do sistema e-tcees, concordando parcialmente com o relator , no sentido de que a Lei 13.429/2017
pode ser aplicada à administração pública, desde que com a
devida motivação, admitindo-se excepcionalmente a contratação de serviços desta natureza, tendo o relator retirado de pauta o processo para melhor análise. 12) O senhor conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO se retirou do Plenário
durante o julgamento do processo TC-1778/2018, constante da
pauta do senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN, não retornando até o ﬁnal da sessão. 13) No julgamento do processo TC-1778/2018, que trata de Recurso de Reconsideração, de relatoria do senhor conselheiro RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER proferiu seu voto-vista, pelo conhecimento e negativa de provimento ao recurso, mantendo
aprovação com ressalvas, projetando na Sala das Sessões, durante a prolação do voto, gráﬁcos exempliﬁcativos da análise
sobre a consequência e a diﬁculdade dos gastos com pessoal. O
relator ressaltou que o caso sob exame trata do início da gestão
e que é possível haver episódios excepcionais, ponderando, entretanto, que o controle é intertemporal. O senhor conselheiro
RODRIGO COELHO DO CARMO recordou de seu discurso de
posse no cargo de conselheiro, quando tratou da pedagogia do
voto, asseverando que a avaliação das contas de governo deve
considerar a qualidade do serviço público prestado, no caso, a
educação, por este ser o interesse público preponderante, solicitando vista do feito. Ao ﬁnal, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER sublinhou que a qualidade do gasto é
importante, mas deve ser acompanhada da sustentabilidade
futura e relatou alguns índices apurados na apreciação da prestação de contas do município, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – (leitura do voto-vista) O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Na sua
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opinião, o gestor não deve receber, aceitar esse recurso.” O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Há um problema hoje. Se ele aceitar, pode ter as contas rejeitadas. Por isso que entendo que deva haver uma mudança legislativa nesse
caso. Eu estou usando esse argumento aqui até para atenuar a
situação desse gestor que recebeu.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Porque, assim, esta discussão é interessante. Porque o fato é que há que
se respeitar limites. Essa é a chave. Lado outro, vossa excelência trouxe um caso concreto que indica que o gestor não deve
aceitar um oferecimento de serviço aos seus munícipes em face
desse risco. Minha perguntar é simples? Onde está o interesse
público?” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Posso entrar no debate?” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Claro! O conselheiro Taufner trouxe uma matéria que...” O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Concluindo
o voto, apenas, para abrir a discussão.” O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Inclusive,
tenho curiosidade de como vossa excelência vai concluir, após
trazer um problema de tanta relevância.” O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Nego provimento ao recurso e mantenho aprovação com ressalvas, com base nos argumentos anteriores que usei, e esse que trago, novo. O caso que
falei - esses números aí, não é o caso concreto de Muniz Freire
- é um caso hipotético que usei com 100 milhões, porque é fácil
fazer o cálculo e é mais fácil visualizar. Mas que uma situação
como essa acabou impactando negativamente para o prefeito.
E é uma situação que tem que ser alterada no âmbito da legislação.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – “Devolvo a palavra ao eminente relator.” O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Três coisas centrais. O conselheiro Domingos fez uma
análise de contexto. Era o primeiro ano do gestor. E ele assumiu
com um problema que já estava enraizado no município. No
exercício de 2011, o município havia comprometido 47,18% da
receita corrente líquida com pessoal – o gestor anterior. No
exercício de 2012, saiu de 47 para 56,14%. Então, ele já assumiu o município com esse problema. O conselheiro Domingos

faz essa análise de contexto. Fez uma análise de consequência.
Para retornar aos limites impostos pela LRF, caberia única e exclusivamente, naquele momento, ao gestor, de forma pouco estudada, entrar - segundo o voto de vossa excelência - nos serviços de educação. Em outras palavras, demitir professor e os demais que trabalham na área de educação. O conselheiro Domingos fez uma análise de consequência do que representaria
isso para a sociedade. Mas o conselheiro Domingos fez também uma ressalva, que essa interpretação é cabível por conta
do contexto no primeiro ano de gestão, 2013. Os mesmos argumentos não prestariam para mudar nossa opinião em 2014,
2015, 2016 e 2017. Porque falo de todos esses exercícios? Porque o problema permanece lá. Então, 2014, 60,59%; 2015,
64,12%; 2016, 61,05%; 2017, 59,79%. Não há outro remédio
constitucional, senão demitir. Não há outro remédio! Estamos
falando aqui de demissão e diminuição da oferta de serviço?
Exatamente isso, sem rodeio. A responsabilidade ﬁscal pressupõe o equilíbrio intertemporal das contas públicas. Pode haver
um problema em um ano, em um exercício? Pode, por conta de
circunstância. Mas ela dá remédio para corrigir esse problema
nos quadrimestres seguintes. Então, faço questão de abordar o
tema sim, bastante de frente, para não parecer que há uma ﬂexibilização. Porque tenho certeza que não é isso que o conselheiro Domingos quis demonstrar. Ele quis demonstrar o seguinte: na medida em que o Governo Federal cria novos serviços, alguns prefeitos não aderem a esse serviço não por falta de
vontade de prover seus municípios de melhores serviços, mas
porque ele deve se submeter aos limites. Caso contrário, teremos, sem dúvida alguma, além da agressão à LRF, agressão à
Lei 10.028, de crimes ﬁscais, e ao próprio Código Penal. São severas as consequências ao gestor. Sobre o caso de Muniz Freire,
presidente, temos um problema. Multar e condenar não está
resolvendo.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Presidente, entendo que essa discussão aqui... Quando
ﬁz meu discurso de posse, estava dizendo da pedagogia do voto que este Tribunal emite. Temos duas avaliações extremamente pertinentes, apesar de serem inversas. Tanto o nobre
conselheiro Rodrigo Chamoun tem toda razão, quando relata
pelas irregularidades com a sanção que impõe, quanto o consewww.tce.es.gov.br

lheiro Domingos Taufner, que também traz questões extremamente razoáveis. Quero antecipar que vou pedir vista deste
processo para melhor análise. Mas não posso abandonar o debate nessa fase por conta da riqueza dos argumentos, ora apresentados aqui, neste momento. O que entendo que está tratando cada gestor no que tange a Lei de Responsabilidade Fiscal é
uma total incompreensão daquilo a que ela se propõe. Porque
eles entendem, nobre conselheiro Rodrigo, que a Lei de Responsabilidade Fiscal é um impedimento para aquilo que se propõe
fazer. Quando a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao meu ver, e
neste caso se apresenta dessa forma, é uma gritante oportunidade. Porque não vejo. As palavras têm muita força, e muitas
vezes a utilizamos de maneira a tornar o nosso argumento –
vou chamar em popular, mas não seria isso – mais resistente ou
menos resistente. Eu não usaria o termo demitir ou diminuir a
oferta; diria otimizar, garantindo o acesso de melhor qualidade. Estamos falando da mesma coisa com o viés diferente. E essa mesma coisa, com o viés diferente, é o que determina a visão
distorcida, ao meu ver, da LRF, por conta da maioria dos gestores. Então precisamos, neste caso especíﬁco, utilizar este processo em questão para avaliar questões que tangem a qualidade do serviço prestado. Porque se a apreciação de vossas excelências, que são inversas e estão carregadas de razão, o que seria argumento para decidirmos por uma ou pela outra, senão a
qualidade do serviço prestado? E no caso da educação, que é o
argumento apresentado pelo gestor para que ele justiﬁque as
irregularidades apresentadas, temos indicadores efetivos apresentados, testados, medidos, ao longo da história, que são inquestionáveis pelo conjunto da sociedade, que é o IDEB, no caso, da educação avaliando o ensino da educação básica. Então,
respondendo ao nobre presidente, onde está o interesse público, está o interesse público na qualidade do serviço prestado. A
pergunta que vou examinar com a vista do processo sendo concedida, evidentemente, presidente, é como se comportou o município na evolução do seu índice de desenvolvimento da educação básica. Por exemplo, qual é a relação estabelecida entre o
número de servidores que estão atendendo a política pública
de educação? Porque ao otimizar a rede de educação, mexemos prioritariamente num efetivo, que não necessariamente
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tem relação com o objetivo ﬁm da educação. Porque quando
você otimiza rede, você pode valorizar o proﬁssional docente.
Mas diminuir o número de proﬁssionais administrativos que estão na periferia ou na órbita da política de educação encarecendo-a, mas não implicando sobre ela qualquer direção de
qualidade. Porque estamos tendo que pagar por uma efetiva
capilaridade excessiva, um conjunto de proﬁssionais que não,
necessariamente, atua na qualidade da oferta do serviço prestado. Desse modo, a municipalização também pode ser uma
oportunidade quando do aproveitamento da estrutura física,
que ora foi municipalizada, e do conjunto de servidores que
municipalizados em sessão administrativa, podem ser custeados pelo Estado. De maneira que se não tivermos um conjunto
de proﬁssionais que orbitam, mas que não tratam da qualidade
da educação, poderíamos, aí sim, ter um custeio menor por
conta do aproveitamento dos equipamentos ora municipalizados. E também poderíamos ter uma efetiva diminuição de gasto porque teríamos diminuído o número de proﬁssionais na
educação, sejam administrativos, sejam docentes, pela otimização da rede. O que não seria nenhum espanto, caso melhorássemos, por exemplo, os serviços que nos proporcionam o
acesso, que é um transporte público ou um transporte escolar
especiﬁcamente de qualidade. Fazendo com que o percentual
de gasto com o pessoal, especiﬁcamente, fosse diminuído. Claro que as razões, quero repetir, manifestadas pelo nobre conselheiro Domingos Taufner também encontram razões por conta
da necessidade de agilização nessa avaliação e tomada de decisão no primeiro ano de gestão do efetivo prefeito municipal.
Também sendo razoável o entendimento diferente nos demais.
Porém, quero fazer essa análise com um pouco mais de calma
por conta da importância do tema, da possibilidade que temos
de proferir um voto que inclua outros elementos que apontem
para o objetivo interesse público, qual seja? A qualidade do serviço prestado. Pelo tempo, acho que precisamos tratar objetivamente da política de educação. Mas esse caso nos remete
avaliar a qualidade de outras políticas para proferir um voto
dessa natureza. Entendo que este debate é extremamente rico.
E, tão somente, por isso, nobre conselheiro Rodrigo Chamoun,
nobre conselheiro Domingos Taufner, pus-me a fazer tais consi-

derações, e tendo antecipado algumas que julgo importante
estar constante do nosso voto-vista. Mas não podia perder a
oportunidade deste rico debate que vossas excelências trazem
a este Plenário.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER – “Senhor presidente, só um adendo. Olhando o nosso voto base, o voto na Câmara, proferido, colocamos alguns
índices. Nesse município, o índice do Fundeb, que tem que ser
no mínimo 60% com professores, atingiu 103%. Certamente ele
utilizou no pagamento de (palavra inaudível) mais do que recebeu do Fundeb. O MDE, que é gasto com impostos próprios e as
transferências de impostos, atingiu 28,56% - 3,56% acima do
mínimo. O gasto com saúde atingiu 23,97%. Então, realmente
esses índices acabaram sendo...especialmente o da educação e
do Fundeb por causa do aumento de repasse. Realmente temos
que analisar a qualidade. Isso é importantíssimo! Agora, a qualidade tem de ser acompanhada da sustentabilidade futura. Então, temos que encaminhar esses dois pontos. A qualidade que
é prestada, daquele momento, mas também juntar com ela a
sustentabilidade futura. Porque muitas vezes uma administração pode gastar muito em determinado momento, mas aquilo
não ser sustentável no futuro. É isso.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Presidente, permita-me ainda,
pela riqueza do debate apresentado? Esse número que o conselheiro Domingos traz, olhando de maneira solta, parece, e deve
ser, um comprometimento do gestor com a política de educação e com a valorização do seu servidor. Olhando de maneira
solta. No conjunto, exatamente, demonstra que há uma anomalia na rede estabelecida. Porque os mínimos não conseguem
ser observados. E temos no Brasil uma cultura em que piso vira
teto e teto vira piso. Então, quando falamos do piso salarial para o magistério, aquilo é um teto na carreira, que muitos não
conseguem alcançar. E mesmo não alcançando, ultrapassam
os limites de gasto com pessoal porque existe uma rede que foi
constituída culturalmente no Brasil inteiro e não é um caso especiﬁco de Muniz Freire, o que deve ser considerado, na análise
do processo em questão, que demonstra que nessa rede, altamente capilarizada, que precariza o serviço pela falta de investimento, de valorização do servidor, por conta dela que precisamos rever a forma como está instituída. E aí indo ao encontro
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do que abordou o conselheiro Rodrigo Chamoun, deveríamos
sim otimizar para prover um acesso com qualidade. O que traduzido a efeitos práticos é demitir e reordenar a rede que encontramos. Essa é a complexidade daquilo que estamos avaliando face aos acontecimentos relatados neste processo de
Muniz Freire. Ao meu ver, sem ter acesso ao processo mais profundamente.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Com aquiescência, vista ao conselheiro Rodrigo do Carmo.” 14) Na apreciação do processo TC4145/2016, que trata de Levantamento realizado por este Tribunal em todas as prefeituras, de relatoria do senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, após o voto do relator,
o senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO registrou
a importância do levantamento acerca do Índice de Efetividade
de Gestão Municipal – IEGM, destacando que o trabalho demonstra como esta Corte tem efetivamente contribuído para a
gestão pública, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir
transcritas: O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES – “Presidente, essa decisão tem uma abrangência
grande.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO –
“Pela ordem, presidente! Esse voto do conselheiro Sérgio Borges, tive oportunidade de lê-lo por inteiro e cabe trazer à luz,
conselheiro Borges, primeiro pela qualidade; segundo, por algumas questões que poderão ser utilizadas, inclusive, na discussão que estávamos fazendo anteriormente no caso de Muniz Freire. O IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal,
foi elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
E tem um esforço para que ele seja aplicado a todo o território
nacional para que tenha efetiva comparação. Esse é mais um
instrumento na decisão que o conselheiro Sérgio Borges propõe, em que este Tribunal de Contas dá uma sinalização na direção da mensuração da qualidade dos serviços públicos efetuados no território capixaba. Desse modo, é importante que nós,
daqui para adiante, possamos acolher as recomendações e a
decisão do voto do nobre conselheiro Sérgio Borges, naquilo
que faremos de análise, principalmente nas PCAs, porque tem
relevante papel na avaliação na qualidade das políticas públicas implementadas pelos municípios, especialmente. Não podia deixar de fazer esta ressalva, senhor presidente, porque
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tem muitas coisas que são produzidas aqui que passam despercebidas até aos nossos olhares. Então, o voto que o conselheiro
Sérgio Borges profere nesse sentido, tratando desse índice, numa discussão em que estamos dizendo da necessidade de qualiﬁcar os serviços públicos há aqui, neste momento, mais uma
efetiva contribuição do Tribunal de Contas do Espírito Santo.” O
PRESIDENTE, SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – “De qualquer forma, é mais um índice a ser ofertado à
população, e este, inclusive, de caráter nacional.” 15) No julgamento do processo TC-5892/2017, que trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Fabio Ambrozio Trindade,
constante da pauta do senhor conselheiro RODRIGO COELHO
DO CARMO, o procurador-geral do MPEC LUCIANO VIEIRA reiterou o parecer ministerial constante dos autos, ressaltando
que ﬁcou claro nos autos a ausência da devida liquidação de
despesas, convergente com o voto do então relator, conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, pela negativa de
provimento ao recurso, mantendo-se integralmente o acórdão
que julgou irregular a tomada de contas convertida, com condenação a ressarcimento. O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, em sessão anterior, proferiu voto-vista,
pelo provimento ao recurso, desconversão do feito para ﬁscalização e reconhecimento de prescrição, que prevaleceu na votação, por maioria, restando vencidos o então relator e a senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS,
tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR.
PROCURADOR-GERAL LUCIANO VIEIRA - “O processo é um recurso de reconsideração, conforme já relatado pelo conselheiro, a unidade técnica opinou pelo total desprovimento, foi
acompanhado pelo MP. E também pelo conselheiro relator do
processo. Após, veio vista do conselheiro Sérgio Borges, propondo o afastamento das irregularidades. A questão toda gira
em torno da liquidação de despesa envolvendo a prestação de
serviços. No caso, está claro que não a efetiva comprovação da
liquidação de despesa referente à ordem de pagamento
235295388537707/2008. Essas notas não especiﬁcam quais
são os contratos, não contem os elementos mínimos para se
efetuar a correta liquidação. Não há uma correlação entre o
serviço prestado e o que foi posto na nota. Simplesmente eram

meras notas. Traz um exemplo no parecer. E dizia simplesmente referente a publicações de atos da câmara. Não se diz quando ocorreu, aonde foi, a que período o contrato se refere. Não
há elementos nos autos que se permite dizer que houve, efetivamente, a prestação do serviço. Isso foi cabalmente demonstrado já na instrução técnica conclusiva do processo. No recurso, o gestor não traz nenhum fato novo capaz de inﬂuenciar sobre o julgamento, de plano. A única informação útil que se pode identiﬁcar é a data de emissão. No caso da nota 513, consta
data de emissão 2008. E, aliás, traz até uma incoerência, divergência com os demais elementos probatórios nos autos. Uma
vez que essa nota é anterior à data de pagamento e da emissão
de cheque, conforme constam nas publicações de janeiro. E
também é importante dizer que alguns pagamentos ocorreram
anteriormente à data de assinatura do contrato. E também é
possível veriﬁcar, como constam dos autos, que algumas publicações não se referiam efetivamente ao objeto do contrato,
que seria para publicação de atos administrativos e legislativos
da câmara. Algumas publicações tinham até caráter político,
como podemos até veriﬁcar em alguns documentos do processo. Matérias tituladas: “PMDB abre curso para formação política”, “Suplente toma posse como vereador da câmara”, “Professores fazem manifestação por melhores salários”. Ou seja, estavam utilizando o jornal com uma ﬁnalidade diversa daquela
que deveria ser exclusivamente para publicação de atos do poder legislativo. Enﬁm, foi feita só uma amostragem da imprestabilidade dos documentos que constam nos autos, não atos a
demonstrar que houve realmente a prestação do serviço. E de
foram nenhuma, pelo contrário, não há uma presunção de imputação de dano, por quê? Este processo foi convertido em tomada de contas, o ônus se reverteu para o gestor. A área técnica levantou todos os indícios de que não havia prestação de
contas. E o gestor não conseguiu comprovar, efetivamente, que
os serviços foram prestados. E esse ônus, num processo de tomada de contas, cabe exclusivamente ao gestor fazer essas
provas. Então, o Ministério Público só reitera os argumentos
nos autos para desprover totalmente o recurso.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO –
“Passo a palavra ao relator, conselheiro Cotta Lovatti, que já se
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manifestou nos autos, visto que o conselheiro Do Carmo é apenas condutor.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATT – “Presidente, o voto já foi proferido, mantenho-o nos exatos termos.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “O conselheiro Cotta Lovatti acompanhou o entendimento técnico e ministerial pelo
conhecimento do recurso e negativa de provimento. Inaugura a
divergência em voto-vista, do conselheiro Borges, pelo provimento, afastando o ressarcimento, desconvertendo para ﬁscalização com o reconhecimento de prescrição. Em discussão. Em
votação.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Acompanho o voto do conselheiro Sérgio Borges.” O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN- “Acompanho a divergência.” A SR.ª CONSELHEIRA
SUBSTITUTA MÁRCIA FREITAS – “Acompanho o relator.” 16)
Na apreciação do processo TC-8251/2017, que trata de Consulta oriunda da Câmara Municipal de Itarana, constante da pauta
do senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, o então
relator, conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI,
proferiu seu voto pelo conhecimento da consulta, respondendo nos termos da Instrução Técnica, divergindo do parecer ministerial. O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER se manifestou também acompanhando a área técnica e
divergindo do MPEC, e divergindo do relator apenas quanto
aos fundamentos, conforme exposto em seu voto, que foi acolhido pelo então relator, conselheiro em substituição JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI, que fez uma ressalva apenas quanto à
manutenção dos pagamentos já concedidos, entendendo que
a segurança jurídica está na não obrigatoriedade de ressarcimento, mas a continuidade dos pagamentos não deve ser mantida pois seria ilegal. O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN solicitou vista dos autos, momento
em que o senhor presidente sugeriu que a resposta a Consulta
seja encaminhada a todos os municípios, tudo conforme notas
taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Ele já adiantou o relatório. Na realidade, essa consulta, da Câmara Municipal de Itarana, o tema
é polêmico. Tenho o voto, de inteiro ter, que está disponível no
sistema. Mas, por razão de tempo, vou apenas elencar os prinSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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cipais argumentos que utilizei. Corroborando com o entendimento do Lovatti, aduzindo mais alguns argumentos e apenas
propondo, ao ﬁnal, uma regra de transição. É a única diferença
que tem do voto dele (leitura)” O SR. CONSELHEIRO SUBTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – “Presidente, o conselheiro Domingos acaba dando uma aula sobre o Sistema Previdenciário.
De maneira bastante sintética e direta permite que tenhamos
uma visão do sistema, tanto no caso do sistema público, ou seja, do Regime Geral, Regime Próprio do Regime Complementar.
Então, adoto, também os fundamentos por ele trazido em meu
voto. Só faço uma ressalva em relação à modulação dos efeitos
colocados pelo conselheiro em relação à manutenção dos pagamentos dos benefícios já concedidos. No voto, ele sugere que
aposentadorias e pensões já concedidas, até 60 dias após publicação do parecer consulta, seriam mantidas. Entendo que a
segurança jurídica poderia ser invocada em relação a não impor a obrigação de ressarcimento dessas parcelas já pagas,
considerando que existia uma lei local. Mas não pela manutenção desse pagamento. Porque se - o conselheiro até coloca
muito bem no voto dele - a questão Regime de Previdência tem
que ser mantido, e nesse caso é o Regime Geral... Mas também
estamos trazendo uma despesa para o Município de Itarana,
que é indevida e, diria, inconstitucional e ilegal.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “E
insustentável.” O SR. CONSELHEIRO SUBTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI – “Sim. Então, não estou acolhendo essa sugestão de conceder 60 dias após a publicação, e por razões de segurança jurídica. Substituiria por considerar que os benefícios
já pagos, não seria necessário o ressarcimento.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Vou deixar para
reformular no voto, após a discussão.” O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Solicito vista
do processo.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Sugerir, quando retornar o voto-vista que acresça o envio dessa resposta a todos os Institutos e
municípios.”
17) O senhor conselheiro senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, com a aquiescência do Plenário, excepcionalmente, adiou o julgamento dos processos TC-8781/2017, TC-

2579/2018 e TC-974/2018, mitigando o artigo 84 do Regimento Interno da Corte. 18) Face à ausência do senhor conselheiro
substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, a senhora conselheira
MÁRCIA JACCOUD FREITAS, com a aquiescência do Plenário,
dadas as circunstâncias fáticas, que autorizam, excepcionalmente, a mitigação do artigo 84 do Regimento Interno da Corte, adiou o julgamento do processo TC-6030/2013, que trata
de Denúncia em face da prefeitura municipal de Aracruz, para aguardar o retorno daquele conselheiro, que havia proferido voto em sessão anterior, quando de sua substituição. – LEITURA DE ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO UNÂNIMES – O senhor
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER procedeu à leitura do Acórdão TC-755/2018, proferido nos autos do processo
TC-7772/2013, Acórdão TC-756/2018, proferido nos autos do
processo TC-9327/2013 e Parecer Prévio TC-40/2018, proferido nos autos do processo TC-3049/2013; o senhor conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN procedeu à leitura do Acórdão TC-652/2018, proferido nos autos do processo
TC-4334/2016, Acórdão TC-653/2018, proferido nos autos do
processo TC-4856/2016, Acórdão TC-654/2018, proferido nos
autos do processo TC-4970/2016 e Parecer Prévio TC-45/2018,
proferido nos autos do processo TC-7598/2017; o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES procedeu à leitura
do Parecer Prévio TC-39/2018, proferido nos autos do processo
TC-6064/2016; e o senhor secretário-geral das sessões ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, procedeu à leitura do Acórdão
TC-658/2018, proferido nos autos do processo TC-8626/2017,
Acórdão TC-1117/2018, proferido nos autos do processo TC7059/2017 e Parecer Prévio TC-46/2018, proferido nos autos do processo TC-1063/2017, todos com o voto vencedor
do senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA;
tudo em atendimento ao artigo 73, inciso VII, do Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. –
ORDEM DO DIA – Julgamento dos cinquenta e seis processos
constantes da pauta, ﬂs. 30 a 43, parte integrante da presente
ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou encerrada a
sessão às dezessete horas e quinze minutos convocando, antes,
os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores auditores
www.tce.es.gov.br

e senhor procurador para a próxima, que será administrativa, a
ser realizada, nos termos do artigo 2º da Portaria TC-069/2017,
no dia 04 de setembro de 2018, terça-feira, às 13 horas, bem
como para a 30ª sessão ordinária de 2018, que ocorrerá em seguida, à hora regimental. E, para constar, eu, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem
como pelo senhor presidente, demais conselheiros, conselheiros substitutos e senhor procurador.

PAUTA DA ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DO
PLENÁRIO – 28/8/2018
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo:
04014/2015-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
04407/2010-4
Recorrente:
AUDIFAX
CHARLES
PIMENTEL
BARCELOS [ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)]
Deliberações: Decisão. Inclusão PAF. Realizar inspeção no PAF
2018.
Processo:
13332/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02630/2013-1
Recorrente:
GISELA
VIVACQUA
BELOTTI
[ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo:
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Unidade
gestora:
Instituto
de
Previdência
dos
Servidores
do
Município
de
Serra
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Apensos:
06748/2015-6,
01882/2012-2
Requerente:
SEVERINO
ALVES
DA
SILVA
FILHO
Deliberações: Adiado
Processo:
03558/2017-5
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: 20661-ES), JOSE CARLOS NASCIF AMM (OAB: 1356-ES), LUIZ BERNARD SARDENBERG MOULIN (OAB: 12365-ES), PABLO DE ANDRADE
RODRIGUES (OAB: 10300-ES), RODRIGO JOSE PINTO AMM
(OAB: 10347-ES), SILVIA CRISTINA VELOSO (OAB: 19793-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Decisão. Diligência 30 dias, no sentido da proposta do voto vista do Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, acerca da reabertura da instrução processual, encampada
pelo relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
nos termos das notas taquigráﬁcas.
Processo:
05873/2017-1
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)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Decisão. Diligência 30 dias, no sentido da proposta do voto vista do Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, acerca da reabertura da instrução processual, encampada
pelo relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,

nos termos das notas taquigráﬁcas.
Processo:
06017/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marilândia
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
03339/2014-2
Recorrente: GEDER CAMATA [BRINY ROCHA (OAB: 29039ES), CECILIA CHAVES BARBOZA DA SILVA (OAB: 20641ES), HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO (OAB: 15728ES), RODRIGO CONHOLATO SILVEIRA (OAB: 13397-ES)]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.
Processo:
08762/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02461/2017-2,
08751/2015-1
Interessado: ALINE OLIVEIRA AGUIAR, JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA, ROSA MARIA CRIVILIN
Recorrente: MAXIMIANO FEITOSA DA MATA [BRUNO
DALL ORTO MARQUES (OAB: 8288-ES), FELIPE ABDEL MALEK VILETE FREIRE (OAB: 18994-ES), GUSTAVO VARELLA CABRAL (OAB: 5879-ES), HENRIQUE ZUMAK MOREIRA (OAB:
22177-ES), RAFAEL FEITOSA DA MATA (OAB: 19772-ES), VARELLA, DALLORTO & MALEK ADVOGADOS ASSOCIADOS]
Deliberações: Adiado
Processo:
08775/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
08171/2017-9,
11670/2015-1
Interessado: CARLOS DONA CARDOSO SOUZA [JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA (OAB: 18957-ES)], CEZAR JOSE DE OLIVEIRA, ELBERTO GONCALVES DE SOUZA,
MARCELO ALVES NASCIMENTO, PEDRO COSTA FILHO, WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
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Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo:
09071/2017-8
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
09158/2016-7
Interessado:
HAROLDO
CORREA
ROCHA
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público de Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Manter
AC 1118/2017. Arquivar.
Processo:
09154/2017-7
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP [EGEU
ANTONIO BISI (OAB: 6273-ES), FAUSTO ALONSO FERREIRA (OAB: 14004-ES), MARIA THEREZA BAPTISTA CANDIDO (OAB: 22351-ES), NATALIA FIOROT CORADINI (OAB:
17690-ES), SARA VIEIRA BRANDAO, STEPHANNIE VANESSA DE LIMA ALVARENGA RAMOS (OAB: 25010-ES), TATIANA PETERLE DANGELO MOTTA (OAB: 17475-ES), TIAGO ROCON ZANETTI (OAB: 13753-ES, OAB: 370452-SP)]
Responsável: HAROLDO CORREA ROCHA, MARCUS
MONTE MOR RANGEL, TATIANA LEAO LEITE TOSTES
Deliberações: Decisão. Indeferir cautelar. Expedir comunicação
de diligencia. Prazo: 15 dias.
Processo:
09246/2017-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Baixo Guandu
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 05505/2009-6, 05249/2009-1, 04813/2009-7
Recorrente: LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI [FABYANO CORREA WAGNER (OAB: 8394-ES, OAB: 112322-MG)]
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
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Processo:
03501/2018-3
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável:
VINICIUS
JOSE
SIMOES
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Recomendação.
Arquivar.
Processo:
04612/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
06670/2016-6,
02967/2013-1
Recorrente:
LASTENIO
LUIZ
CARDOSO
[FELIPE
OSORIO
DOS
SANTOS
(OAB:
6381-ES)]
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Parecer Prévio. Conhecer. Provimento. Atribuir
efeitos modiﬁcativos. Reformular PP. Aprovação com ressalvas.
Recomendação. Arquivar. Por maioria, nos termos do voto vencedor conselheiro Rodrigo Chamoun, vencido o relator, que votou por negar provimento ao recurso, mantendo a rejeição das
contas, sem aplicação de multa.
Total: 13 processos
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo:
05973/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
02850/2009-4
Interessado: EDECIR FELIPE [AMANDA LOYOLA GOULART (OAB:
24474-ES), BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB:
14469-ES), CAMILA CARLETE GOMES (OAB: 23460-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), CAROLINA AVELAR DE OLIVEIRA (OAB: 23097-ES), CHEIM JORGE &
ABELHA RODRIGUES - ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHRISTINA
CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES), GABRIEL JUNQUEIRA SALES (OAB: 27532ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866ES), LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB: 29031-ES),

LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB: 21748ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MARIANA PARAISO BIZZOTTO DE MENDONCA (OAB: 15297-ES), MATHEUS
DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES), MILENA MAGNOL
CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), MYRNA FERNANDES CARNEIRO (OAB: 15906-ES), NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB: 20844ES), PATRICK GOMES DE SOUZA, PEDRO LENNO ROVETTA NOGUEIRA (OAB: 26891-ES), TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB:
28947-ES), THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público de Contas (HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
06485/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha, Secretaria
Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Assistência Social de Vila Velha, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte
e Lazer de Vila Velha, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras, Secretaria
Municipal de Prevenção e Combate a Violencia e Trânsito de Vila Velha, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Vila Velha
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos:
06487/2017-4
Representante:
LUCIANA
DRUMOND
DE
MORAES [LUCIANA DRUMOND DE MORAES (OAB: 9538-ES)]
Responsável: ALBERTO JORGE DE MATOS, ANA CLAUDIA PEREIRA SIMOES LIMA, LUIZ FELIPE FARIA DE AZEVEDO, LUIZ OTAVIO
MACHADO DE CARVALHO, MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA, MAX
FREITAS MAURO FILHO, OBERACY EMMERICH JUNIOR, RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA, ROBERTO ANTONIO BELING NETO
Deliberações: Adiado
Processo:
01438/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02955/2013-8
www.tce.es.gov.br

Recorrente: MIGUEL LOURENCO DA COSTA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
02231/2018-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Águia Branca
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES, Águia Branca, AMARILDO FRANSKOVIASK)
Deliberações: Decisão. Não conhecer. Arquivar.
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)]
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
06092/2018-2
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
06941/2017-6
Interessado: SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO
Recorrente:
BRUNO
RIBEIRO
DE
CARVALHO
[ANA
CRISTINA
MILHOLI
BARCELLOS]
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Manter
AC 570/2018. Arquivar. Sem divergência, absteve-se de votar o
conselheiro Ranna por impedimento.
Total: 6 processos
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo:
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Vitória
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: NAMY CHEQUER BOU HABIB FILHO
Adiamento:
5ª
Sessão
Deliberações: Sobrestado
Processo:
05571/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 05559/2016-5, 13662/2015-9, 13559/20154,
13558/2015-1,
03220/2012-9,
08958/2010-8,
07405/2010-1, 07403/2010-1, 06055/2010-6, 02371/20106,
02354/2010-2,
01429/2010-5,
01298/2010-1
Recorrente:
VALMIR
COSTALONGA
JUNIOR
[MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO (OAB: 15081-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Processo:
02512/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente:
MUNICIPIO
DE
IBITIRAMA,
REGINALDO
SIMAO
DE
SOUZA
Vista: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Processo retirado de pauta.
Processo:
05386/2017-5
Unidade
gestora:
Secretaria
de
Estado
de
Gestão
e
Recursos
Humanos
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
DAYSE
MARIA
OSLEGHER
LEMOS
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.
Processo:
06926/2017-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca

Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
Interessado: Gestor da UG (Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, HORACIO AUGUSTO MENDES DE SOUSA), MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA, OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO
Deliberações: Decisão. Deixar de aplicar multa. Notiﬁcação 30
dias, sob pena de multa.
Processo:
08986/2017-7
Unidade
gestora:
Assembleia
Legislativa
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Deputado estadual (ES, ESMAEL DE ALMEIDA)
Deliberações: Devolvido. Adiado
Processo:
00965/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 03824/2016-6, 03360/2015-1, 02910/2015-7
Interessado:
SERGIO
MURILO
MOREIRA
COELHO
[NILSON
ARAUJO
DA
SILVA]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Parecer Prévio. Conhecer. Negar provimento.
Manter PP 113/2017. Arquivar. Por maioria, vencido conselheiro Ranna, que acompanhou MPEC pelo provimento e rejeição
das contas.
Processo:
01720/2018-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Linhares
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
07169/2012-9
Interessado: ADEMIR JOSE DE LIMA [Lucimara Rissi de Lima]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
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Processo:
01778/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02040/2018-8,
02795/2014-5
Interessado: PAULO FERNANDO MIGNONE [AMERICO SOARES MIGNONE (OAB: 12360-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), THIAGO LOPES PIEROTE (OAB: 14845-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Coelho do Carmo.
Processo:
02956/2018-3
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
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo:
05941/2018-2
Unidade
gestora:
Companhia
de
Transportes
Urbanos
da
Grande
Vitória
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
07247/2008-7,
06915/20084,
02799/2002-1,
02923/2001-4
Interessado:
FERNANDO
ANTONIO
ALENCAR,
JOSE CARLOS PEREIRA MOREIRA, SONIA MARIA CASOTTI
Recorrente: DENISE DE MOURA CADETE GAZZINELLI
CRUZ [ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR (OAB: 10236ES), GILCÉIA NOVAES, LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO (OAB:
5205-ES), MARCELLA RIOS GAVA FURLAN, THIAGO KLEIN DIAS]
Deliberações: Adiado
Total: 11 processos
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo:
01697/2008-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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Apensos:
09108/2010-1
Denunciante:
SINDICATO
SERV.
MUNC.E
AU-TARQUICOS
DE
JAGUARE-ES.
Responsável:
MUNICIPIO
DE
JAGUARE
Deliberações: Acórdão. Reconhecer a nulidade do AC 342/2010,
preservando os atos instrutórios. Rejeitar preliminares. Acolher razões de justiﬁcativas. Improcedência. Deixar de aplicar
multa. Trasladar decisão p/ processo TC-9108/2010. Arquivar.
Processo:
05400/2011-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02440/2010-3
Recorrente:
ANGELO
GUARCONI
JUNIOR
[ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Processo:
02175/2012-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2011
Apensos:
03251/2012-4
Interessado: CAMARA VILA VELHA [ELIZABETH LEMOS COUTINHO (OAB: 7538-ES), ELIZABETH LEMOS COUTINHO
(OAB: 7538-ES), FREDERICO ANGELO RAMALDES (OAB:
5053-ES), FREDERICO ANGELO RAMALDES (OAB: 5053-ES)]
Responsável: ALMIR NERES DE SOUZA [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES)], ANA MARIA BARBOSA DA SILVA FRASSON, ANTONIO
MARCOS DE FREITAS [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB:
18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES)], ANTONIO
SOUZA DOS SANTOS [ELIZABETH LEMOS COUTINHO (OAB:
7538-ES), FREDERICO ANGELO RAMALDES (OAB: 5053-ES)],
BELARMINO NUNES FILHO [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB:
18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES)], ELIANE

FAIOLI SALOMAO, ELSO LUIZ NIEIRO [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES)], GERALDO FIENI, IVAN CARLINI [DAIANE MARIA LOPES DA
SILVA (OAB: 24770-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES), MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES)], JAQUELINE FIOROTTE COVRE CARIELLO, JOAO ARTEM [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES)], JOAO BATISTA GAGNO INTRA [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES)], JONIMAR SANTOS OLIVEIRA [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA
(OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES)],
LAURA PEREIRA ULIANA, MARCELO SOUZA NUNES, MARCOS
ANDRE NOGUEIRA FRASSON, OZIAS NUNES PEREIRA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], PABLO COSTA FERREIRA, RAMALHETE CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ME, ROBSON RODRIGUES BATISTA [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES)], ROGERIO CARDOSO SILVEIRA [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES)], TANIA MARES LOUREIRO MARTINS, TENORIO MIGUEL
MERLO [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES)], VALDIR NEITZEL [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES
(OAB: 5277-ES)], VALTER RITO ROCON [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES)], WANDERSON PIRES [CAMILLA GOMES DE ALMEIDA BADA
(OAB: 11199-ES), MARIA NAZARET DE CASTRO BATISTA (OAB:
13876-ES), SAULO NASCIMENTO COUTINHO (OAB: 13765-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
04145/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre, Prefeitura
Municipal de Anchieta, Prefeitura Municipal de Apiacá, Prefeitura Municipal de Águia Branca, Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, Prefeitura Municipal de
Aracruz, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, Prefeitura Muwww.tce.es.gov.br

nicipal de Atílio Vivácqua, Prefeitura Municipal de Brejetuba,
Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Prefeitura Municipal
de Baixo Guandu, Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, Prefeitura
Municipal de Cariacica, Prefeitura Municipal de Castelo, Prefeitura Municipal de Colatina, Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Prefeitura
Municipal de Domingos Martins, Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, Prefeitura Municipal de Ecoporanga, Prefeitura Municipal de Fundão, Prefeitura Municipal de Guaçuí, Prefeitura Municipal de Guarapari, Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, Prefeitura Municipal de Iconha, Prefeitura Municipal
de Ibatiba, Prefeitura Municipal de Ibiraçu, Prefeitura Municipal de Ibitirama, Prefeitura Municipal de Itaguaçu, Prefeitura
Municipal de Itapemirim, Prefeitura Municipal de Itarana, Prefeitura Municipal de Iúna, Prefeitura Municipal de Irupi, Prefeitura Municipal de Jaguaré, Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, Prefeitura Municipal de João Neiva, Prefeitura
Municipal de Linhares, Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, Prefeitura Municipal de Mantenópolis, Prefeitura Municipal
de Marilândia, Prefeitura Municipal de Montanha, Prefeitura
Municipal de Muqui, Prefeitura Municipal de Mucurici, Prefeitura Municipal de Marataízes, Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, Prefeitura Municipal de Muniz Freire, Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, Prefeitura Municipal de Nova
Venécia, Prefeitura Municipal de Pinheiros, Prefeitura Municipal de Piúma, Prefeitura Municipal de Pancas, Prefeitura Municipal de Ponto Belo, Prefeitura Municipal de Pedro Canário,
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul,
Prefeitura Municipal de Serra, Prefeitura Municipal de Sooretama, Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, Prefeitura Municipal de
São José do Calçado, Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, Prefeitura Municipal de São Mateus, Prefeitura Municipal
de Santa Maria de Jetibá, Prefeitura Municipal de São Roque
do Canaã, Prefeitura Municipal de Santa Teresa, PREFEITURA
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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MUNICIPAL DE VIANA, Prefeitura Municipal de Vitória, Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Prefeitura Municipal de Vila Valério, Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, Prefeitura Municipal de Vila Pavão, Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Levantamento
Apensos:
05259/2017-5
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Autorizar utilização dos resultados em
matriz de risco. Tornar público. Autorizar utilização dos resultados na plataforma CidadES. Oﬁciar prefeituras. Publicizar relatório, ITC e AC, classiﬁcando demais peças como sigilosas. Arquivar.
Processo:
05841/2017-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Linhares
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: MARIA BERNARDETE BRAZ [RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB: 10406-ES, OAB: 181289-RJ)]
Deliberações:. Sustentação oral. Retirado de pauta.
Processo:
06542/2017-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
05859/2013-9
Interessado:
MARCELO
DE
SOUZA
AMARAL,
WAGNER
BOURGUIGNON
ALMEIDA
Recorrente: DALVA DA MATTA IGREJA [LUISA PAIVA MAGNAGO
(OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], M.
CAMARA COM. SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA
Deliberações: Decisão. Deferir pedido de parcelamento em 24
parcelas. Ao MPEC.
Processo:
05619/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
06543/2017-4,
00202/2009-5
Recorrente: ANTONIO BITENCOURT [PEDRO JOSINO CORDEI-

RO (OAB: 17169-ES)], GONCALO EUSTAQUIO DO VALE [PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], RODRIGO DADDA LUGAO [PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Deliberações: Adiado
Total: 7 processos
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
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
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo:
07405/2016-1
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Meio
Ambiente
de
Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável: CLEBER BUENO GUERRA, LUIZ EMANUEL ZOUAIN DA ROCHA, MAXIMIANO FEITOSA DA MATA, PAULO SERGIO BELLO BARBOSA
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.
Processo:
05892/2017-4
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Ibatiba
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
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 TRINDAwww.tce.es.gov.br

DE [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB:
15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento p/ desconverter
p/ Fiscalização. Reconhecer prescrição. Arquivar. Por maioria,
nos termos do voto vencedor conselheiro Sérgio Borges. Vencidos o então relator, cons. subst. João Luiz e a cons. em subst.
Márcia, que votaram por negar provimento, acompanhando
área técnica e MPEC.
Processo:
08251/2017-4
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Itarana
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES, Itarana, EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA)
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo:
08484/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pancas
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
04302/2014-1
Interessado: AGMAIR ARAUJO NASCIMENTO, AVELINO DOS SANTOS CUNHA, RENATO DE BARROS
SILVA,
SEBASTIAO
LOURENCO
DA
SILVA
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Negar provimento. Manter AC
838/2017. Arquivar.
Processo:
08781/2017-9
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Serra
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
08713/2017-2,
08711/20173,
08173/2017-8,
03570/2010-9
Interessado: ALPHA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME, AMERISexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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CO SOARES MIGNONE [RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB:
10406-ES, OAB: 181289-RJ)], ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA [ALEXANDRE BUZATO FIOROT (OAB: 9278-ES), Ana
Paula Nascimento, Conceição Aparecida Giori, FABIANA PERIM
DE TASSIS (OAB: 11962-ES), Fabrício Campos, JOSE ARCISO FIOROT (OAB: 6106-ES, OAB: 146169-RJ), JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR (OAB: 48617-BA, OAB: 8289-ES, OAB: 178794-MG, OAB:
214505-RJ, OAB: 352093-SP), KARLA BUZATO FIOROT (OAB:
10614-ES), LEONARDO DUARTE BERTULOSO (OAB: 13554-ES)],
BRUNO DE ASSIS MACHADO MEIRA SERPA - ME [DELANO SANTOS CAMARA (OAB: 7747-ES), ELAINE RODRIGUES ALBANEZ,
LEANDRO LEAO HOCHE XIMENES (OAB: 18911-ES), RAPHAEL AMERICANO CAMARA (OAB: 8965-ES), SANDRO AMERICANO CAMARA], DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA [GUSTAVO CLAUDINO PESSANHA], F.G. QUEIROZ - ME, FCGOMES - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - ME [Raony
Fonseca Scheﬀer Pereira], FELIPE OSORIO ADVOGADOS [FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), SIRLEI DE ALMEIDA (OAB: 7657-ES)], HELIO HENRIQUE MARCHIONI [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)], INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DO BRASILIDESB-, JANE RIBEIRO LOPES [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB:
3242-ES, OAB: 180727-RJ)], JOAO LUIZ CASTELLO LOPES RIBEIRO [João Claudio de Albuquerque Calazans Santos, JULIANA
RODRIGUES SCHULZ (OAB: 18880-ES), LIVIA BAPTISTA DE SOUZA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ
OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727RJ)], JOAO LUIZ PIMENTEL [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO
(OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242ES, OAB: 180727-RJ)], MARIA AUXILIADORA MASSARIOL [LUIZ
HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO
RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)], PEDRO
RECO SOBRINHO [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB:
6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES,
OAB: 180727-RJ)], RAUL CEZAR NUNES [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ), PABLO DE ANDRADE

RODRIGUES (OAB: 10300-ES)], RITA DE CASSIA FRAGA PIMENTEL [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ
OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)],
SALOMAO ANTONIO DA SILVA [João Claudio de Albuquerque
Calazans Santos, JULIANA RODRIGUES SCHULZ (OAB: 18880ES), LIVIA BAPTISTA DE SOUZA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB:
3242-ES, OAB: 180727-RJ)], SCARDINE E MIRANDA CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI [João Claudio de Albuquerque Calazans Santos, LIVIA BAPTISTA DE SOUZA], SERVIBRAS SERVICOS
LTDA - EPP [Felipe Coelho Trancoso], TNL PCS S/A, WENDY CARLA BICALHO ALTOE [João Claudio de Albuquerque Calazans Santos, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ
OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)]
Recorrente: AMERICO SOARES MIGNONE [RICARDO
CLAUDINO PESSANHA (OAB: 10406-ES, OAB: 181289-RJ)]
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
00974/2018-8
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Prevenção e Combate a Violencia e Trânsito de Vila Velha
Classiﬁcação:
Agravo
Interessado: OBERACY EMMERICH JUNIOR, VIACAO SANREMO
LTDA [ALEXANDRE PUPPIM (OAB: 8265-ES), ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO (OAB: 15762-ES), CIRO BENEVENUTO SOARES (OAB: 23577-ES), IVON ALCURE DO NASCIMENTO (OAB:
3746-ES), MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA (OAB: 8258ES), WANDERSON GONCALVES MARIANO (OAB: 11660-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público de Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
02579/2018-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Baixo Guandu
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente:
Chefe
do
Poder
Legislativo
Muniwww.tce.es.gov.br

cipal
(ES,
Baixo
Adiamento:
Deliberações: Adiado

Guandu,
2ª

WILTON

MINARINI)
Sessão

Total: 8 processos
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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: 21474-ES), JOAO PEREIRA GOMES NETTO (OAB: 13411-ES), LUIZ ALFREDO PRETTI (OAB: 8788ES), MARCELO MARTINS ALTOE (OAB: 8787-ES), VITOR SEABRA
SEIXAS PINTO (OAB: 16056-ES)], MARCELO DE SOUZA COELHO
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
07343/2013-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
ROBSON
MATTOS
DOS
SANTOS
Responsável: ADSON PINTO NOGUEIRA, CARLOS WALDIR
MULINARI DE SOUZA, DALVA DA MATTA IGREJA [LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES), ROMULO DA MATTA IGREJA (OAB: 26076-ES)], JOCELEM GONCALVES DE JESUS, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
02270/2017-6
Unidade
gestora:
Companhia
de
Desenvolvimento de Vitória, Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
COMPANHIA
ESPIRITO
SANTENSE
DE
SANEAMENTO
CESAN
Responsável:
CONASA
INFRAESTRUTURA S.A. [IVAN ITIRO YABUSHITA], JOSE VICENSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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TE DE SA PIMENTEL,
Adiamento:
Deliberações: Adiado

LUCIANO
4ª

SANTOS

REZENDE
Sessão

Processo:
08309/2017-5
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Justiça
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante:
Identidade
preservada
Responsável:
EUGENIO
COUTINHO
RICAS
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Improcedência. Arquivar.
Processo:
02899/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
07561/2014-1
Interessado:
AMILCK
DE
SOUZA
COSTA,
JAIR
CORREA,
KATIA
CILENE
DOS
SANTOS
FELIX
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado
Processo:
03323/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Piúma
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES, Piúma, JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA)
Deliberações: Adiado
Total: 6 processos
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo:
06835/2016-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Cultura de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável:
ANA
LAURA
NAHAS,
ERLON
JOSE
PASCHOAL,
LELIANE
KROHLING
VIEIRA
Adiamento:
3ª
Sessão

Deliberações: Adiado
Processo:
05553/2017-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Habitação de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
ALECIO
PAGANOTO
SALAZAR,
SERGIO
DE
SA
FREITAS
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
05560/2017-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: DELIO JOSE PRATES DO AMARAL
Deliberações: Adiado
Processo:
05570/2017-1
Unidade gestora: Fundo Ambiental do Município de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
LUIZ
EMANUEL
ZOUAIN
DA
ROCHA,
PAULO
SERGIO
BELLO
BARBOSA
Deliberações: Adiado
Processo:
05843/2017-1
Unidade
gestora:
Fundo
Municipal
de
Assistência
Social
de
Linhares
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: CASSIO DIAS LOPES, FABIANA RICCATO VICENTE ALVARENGA, MARIA LUZIA ALVARENGA DA SILVA
Deliberações: Adiado
Total: 5 processos
Total geral: 56 processos
SESSÃO: 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO – 4/9/2018
www.tce.es.gov.br

Aos quatro dias do mês de setembro 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 30ª Sessão Plenária Ordinária deste Tribunal do corrente exercício. Integrando o Plenário estiveram presentes os senhores conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES, RODRIGO COELHO DO CARMO, e a
senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, ocupando a relatoria do conselheiro afastado VALCI JOSÉ
FERREIRA DE SOUZA. Presente, ainda, o senhor conselheiro
substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, e o Ministério Público Especial de Contas - MPEC, na pessoa do senhor procurador-geral
LUCIANO VIEIRA, e ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, nos termos dos artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, submeteu ao Plenário, para discussão e votação, a
ata da 29ª Sessão Plenária Ordinária de dois mil e dezoito, antecipadamente encaminhada pelo secretário-geral das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros, auditores e procuradores; sendo aprovada à unanimidade. – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA E SORTEIO DE PROCESSOS – O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, considerando a tramitação neste Tribunal do processo TC6102/2017, que trata de registro de aposentadoria do senhor
Kleber Jaccoud; e considerando que a relatora, senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS, com base nas disposições do artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil e artigo 23 da Lei Complementar 621/2012, declarou sua suspeição
para atuar no processo; com base no artigo 48, inciso I, e 261
da Norma Interna desta Casa, solicitou ao secretário-geral das
sessões a redistribuição dos autos, por sorteio, entre as demais
relatorias dos conselheiros substitutos desta corte, incluindo a
vacante. Procedido ao sorteio, coube a relatoria do processo
TC-6102/2017 ao senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA. – COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO PLENÁRIO –
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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O senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO informou
ao advogado do interessado presente à Sala das Sessões para
realização de sustentação oral, que retiraria de pauta o processo TC-8872/2014. – DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS COM PEDIDO
DE VISTA - O senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO
solicitou a reabertura do prazo de vista referente ao processo
TC-1778/2018, de relatoria do senhor conselheiro RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN. – OCORRÊNCIAS – 01) Após
a fase de comunicações e registros do Plenário, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, inverteu
a ordem da pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando a palavra ao senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO, que procedeu à leitura do relatório do
processo TC-8954/2017, que trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo MPEC, concedendo, em seguida, a palavra
ao advogado do interessado, senhor Igor Wandy Volz, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência solicitou a juntada aos autos das notas taquigráﬁcas e de
eventuais documentos trazidos pelo interessado e procedeu ao
julgamento do feito, votando pelo não acolhimento da preliminar suscitada, pelo conhecimento do recurso e negativa de provimento, mantendo o Acórdão que julgou as contas regulares
com ressalvas, registrando, na ocasião, que apesar de se tratar
de julgamento de Prestação de Contas Anual de gestão cujo ordenador é o chefe do Poder Executivo Municipal, no caso concreto, não haveria prejuízo ao interessado, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. IGOR WANDY VOLZ
– “Boa tarde, presidente, ilustres conselheiros, demais presentes! Como bem demonstrado no relatório, pelo relator, as contas de governo do sr. José Geraldo Guidoni, exercício de 2014,
teve por ﬁm a votação ﬁnal indicando irregularidade das contas. Tal parecer prévio teve o trânsito em julgado em 15 de
maio de 2018. Foi quando, então, tomei a iniciativa de buscar e
ver a materialidade em relação ao que foi analisado no parecer
prévio onde constou, inadequadamente, que o Prefeito de São
Domingos do Norte havia aberto créditos adicionais sem fonte
de recurso existente, violando, portanto, a Constituição Federal
e alguns dispositivos de lei, da Lei 4.320/64. Não estive presente, inicialmente, na instrução, quando foi feita a prestação de

contas; estive presente quando o Ministério Público interpôs o
recurso cabível, apresentando as contrarrazões. Mas até então
não tinha conhecimento da materialidade sobre o fato em
questão. Foi quando o parecer prévio, opinando pela irregularidade das contas, transitou em maio deste ano, levou-me a fazer buscar em seu município. Chegando ao município, junto
com o secretário de administração e ﬁnanças, ﬁz o requerimento. Vou retiﬁcar no recurso em que interpus, constei o requerimento com data de 11/06/2016, quando, na verdade, foi feito
depois do parecer prévio, em 11/06/2018. Então, só para retiﬁcar esse erro material na digitação em que ﬁz o recurso. E constatei que a abertura de crédito existia sim fontes. Toda a materialidade foi extraída, então, junto ao município, que refez, por
meio do seu secretário, a contabilidade. Refez manualmente. E
não consigo provar e também não sei se foi por erro de sistema
no envio desses documentos ao Tribunal. Quanto ao aspecto
material, não tenho dúvidas de que consigo, cabalmente, comprovar que existia fontes de recursos. O meu objeto de embate
aqui, e que pretendo superar, é quanto ao aspecto processual.
Isso, por quê? Em consulta aos julgamentos desta Corte, deparei-me com uma situação que não era possível rever os pareceres prévios enviados para os municípios. Como o julgamento é
de competência dos municípios - e nesse caso em questão o
município ainda não realizou o julgamento -, entendo que a
competência ainda é deste Tribunal. Muito embora, não exista
no Regimento Interno ou na legislação uma forma que eu possa revê-lo. Tanto que isso é verdade que nos julgamentos que
consultei foi adotado basicamente o critério absoluto, o absoluto da coisa julgada. Não teria como vir aqui rediscutir essa matéria. Certo? Foi quando, então, trouxe aqui também um pedido de inconstitucionalidade do art. 171, § 5º, da Lei 621/2012,
que fala que o parecer prévio dos municípios, em resumo, não
pode ser revisto. Dessa forma, trouxe a reﬂexão. Acredito que
esse é o papel do advogado, também aperfeiçoar o sistema jurídico. Porque um questionamento que se faz é que se o parecer
prévio não puder ser revisto, ainda mais quando não há o julgamento pela câmara competente, estaria adotando um critério
absoluto de coisa julgada. E se adotarem, então, um critério
que mesmo na presença de uma injustiça o próprio ente comwww.tce.es.gov.br

petente não poderia retiﬁcar essa injustiça -demonstrando por
meio da incompatibilidade, até mesmo o código de processo civil – que mesmo em algumas hipóteses permite rever. Talvez, a
decisão deste Tribunal sobre o parecer prévio caminha no sentido de dizer que o parecer prévio não é um julgamento. Muito
bem! Mas se não é um julgamento, tem o parecer quase vinculante ao (palavra inaudível), porque para superar o entendimento do parecer prévio, todos sabem que precisamos de 2/3
dos membros da câmara para poder superar o parecer prévio
encaminhado pelo Tribunal. Isso corresponde a 66% aproximadamente. Se fosse no caso... ao meu ver, entenderia, e ao meu
sentir, que se o fato realmente fosse no sentido de apenas um
parecer opinativo, ele não deveria ter esse quórum especíﬁco. E
sim a plena votação na câmara de 50%, mais um. Então, ao
meu ver, esse aspecto quase vinculativo do parecer prévio o
torna, mesmo no sentido amplo, uma decisão. Razão pela qual
não poderíamos adotar a coisa julgada material em seu sentido absoluto. Diante disso, retiﬁco o erro material apontado no
recurso interposto de maneira escrita. De maneira sucinta, trago a ideia central do objetivo de trazer o questionamento sobre
a inconstitucionalidade desse artigo e parágrafo mencionado.
Tendo o parecer prévio e todos os protocolos, as menções, todas feitas de maneira por escrito. Então, a grande ideia aqui é
trazer de maneira objetiva o entendimento que me levou a tentar superar esse entendimento sobre o parecer prévio. Muito
obrigado a todos!” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente, vou prosseguir no
julgamento com alguns esclarecimentos. Esse recurso foi interposto pelo Ministério Público... (leitura) também estou fazendo
uma diferenciação entre contas de governo e contas de gestão.
Na verdade, não se fala em parecer prévio quando são as contas de gestão. Por isso a diferença. Contas de governo, o parecer prévio vai para a câmara. Contas de gestão, o prefeito é que
presta contas enquanto ordenador de despesa. Discussão essa
que, inclusive, está no Supremo Tribunal Federal, mas já decidimos aqui na Casa, quando a decisão desta Corte não agrava
para quem tem repercussão para ﬁns da “Ficha-Limpa”, inexigibilidade, estamos dando seguimento. Portanto, apenas retiﬁcando, estamos julgando aqui constas de gestão e não contas
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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de governo. Aqui não há que se falar em parecer prévio. Também foram respeitados os prazos de recurso. Não há que se falar em não aprovação das contas... Nem para emissão do parecer prévio, que não é o caso, e nem de contas de gestão. Estou
resumindo e concluindo, acompanhando a área técnica pelo
não acolhimento da preliminar, arguida pelo MP. E discordando
da área técnica e do Ministério Público para manter, conhecedor do recurso, negar provimento e manter incólume o Acórdão
947/2017, da 1ª Câmara, que julgou regular com ressalvas as
contas de gestão do sr. José Geraldo Guidoni.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Sua
excelência o conselheiro relatou, explicou que só colocou o processo em julgamento em face de estar divergindo e conhecendo negando provimento. O que não traz gravame ao ordenador. Sua excelência acompanhou o entendimento técnico pela
rejeição da preliminar, divergindo do Ministério Público e divergiu de ambos no mérito pela negativa de provimento. Em discussão. Em votação.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Com o relator.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Com o relator.” O
SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - “Com o
relator.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO “Com o relator.” A SR.ª CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS - “Com o relator.”. 02) Após, o relator, senhor conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO concedeu a palavra ao
senhor Luiz Henrique Antunes Alochio, advogado de Andreia
Cristina da Vitoria, que interpôs Embargos de Declaração autuados no processo TC-5790/2018, para um esclarecimento apenas, haja vista a impossibilidade de sustentação oral neste tipo
de processo, conforme dispõe o artigo 327, §9º, do Regimento
Interna desta Corte, tendo o senhor relator adiado o julgamento do feito, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. LUIZ HENRIQUE ALOCHIO – “Boa tarde, senhores
conselheiros! É só um esclarecimento de fato. A decisão que foi
embargada deliberou sobre a exclusão do sistema jurídico do
dispositivo do § 1º, do art. 206, que trata de uma função. Não
vou entrar na norma, só na função fática. Essa função não é
mais desempenhada por ninguém no Município de Vila Velha.
A função desempenhada tem previsão em outra norma. Tam-

bém não vou entrar na norma. E é estritamente de cunho interno, de apoio ao setor do ITBI. Não aquilo que se convencionou
chamar nos autos de avaliador ad hoc externo. O avaliador ad
hoc externo não existe mais em Vila Velha, se eu não estiver enganado, desde o começo deste processo. É o esclarecimento” E
está nos embargos de declaração. Muito obrigado!” O SR.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente, vamos adiar este processo.” 03) Em seguida, o
senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO, em razão de sustentação oral solicitada, passou a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN, que procedeu à leitura do relatório do processo
TC-4383/2018, que trata de Pedido de Reexame do senhor Sergio Farias Fonseca, concedendo, em seguida, a palavra ao interessado, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao
relator, sua excelência solicitou a juntada aos autos das notas
taquigráﬁcas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado e procedeu ao julgamento do feito, votando pelo conhecimento e negativa de provimento ao recurso, acompanhando os
pareceres técnico e ministerial, momento em que o senhor
conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. SÉRGIO FARIAS
FONSECA – “Senhor presidente, senhores conselheiros, boa tarde a todos! A questão deste processo, quando assumi a prefeitura, 85 a 90%, mais ou menos, da frota do nosso município era
toda quebrada. Inclusive, o carro do gabinete, no tanque de gasolina, eu tinha que colocar um litro de óleo para complementar. Com 40 dias, mais ou menos, bateu o motor desse veículo,
que era do gabinete. Quero dizer aos senhores que qualquer
decisão deste Plenário, vou respeitar com o maior carinho. Entendeu? A minha secretária - não estou dizendo que foi erro,
não estou aqui para me acusar e defender ninguém – trabalha
há quinze anos, aproximadamente, no município. Já vinha de
dois mandatos como secretária da fazenda. Eu a nomeei como
minha secretária, no terceiro mandato de prefeito, pela conﬁança que eu tinha. Bateu o motor do carro. Tive que tomar as
providências para adquirir um veículo para o gabinete. E chamei a secretária ao gabinete e disse: “Tenho que comprar um
carro para o gabinete, porque não tenho carro para andar”. Ela
www.tce.es.gov.br

disse: “Sérgio, tem esse dinheiro aqui, que temos condição de
usar, porque lá está falando investimento e transporte”. Falei:
“Pela sua experiência pode usar?” Respondeu: “Pode sim”. Então, disse para “abrir o processo para adquirir o veículo!” Tocamos o processo na frente, consegui uma ata no valor de R$
90.400,00 reais. Esse carro no mercado, na época, valia 105 a
107 mil. Adquiri o carro por R$ 90.400,00 ou R$ 90.600,00, não
seu o valor exato; noventa mil e pouco. Comprei o carro. E logo
em seguida recebi uma denúncia. Quando recebi a denúncia,
chamei o procurador e a secretária e perguntei o que estava
acontecendo. Ela me falou. Então, eu disse: “Se acha que tem
possibilidade de ter erro, vamos devolver o dinheiro para o fundo”. Antes de qualquer julgamento, de qualquer coisa que poderia acontecer, na mesma hora, mandei devolver o dinheiro
para o fundo de novo. Então, quero pedir aos senhores, encarecidamente, se possível... Eu não agi de má-fé, em momento algum. A pessoa quando age de má-fé, tudo bem! Mas não agi
de má-fé. Conﬁei na pessoa. Não estou aqui para dizer que foi
ela quem errou, também. Não estou aqui para culpar ninguém.
Mas peço aos senhores a compreensão, e perdoem essa multa,
dentro da possibilidade deste processo. Quando age de má-fé é
uma coisa, quando não age, entendo que é outra maneira. Então, já devolvi o dinheiro ao fundo, sem qualquer processo de
decisão deste Plenário. Porque eu tinha que devolver. Então,
não agi de má-fé! Peço a compreensão, se não puderem aplicar
essa multa, ﬁco satisfeito. Mas respeito qualquer decisão deste
Plenário. Muito obrigado! Fiquem com Deus! Que façam o melhor, que façam o correto. Não estou aqui para pressionar e
nem dizer nada. Só quero dizer que não agi de má-fé. Quando
age de má-fé é uma coisa, quando não age e conﬁa no outro...
Conﬁei e estou chegando aqui neste Tribunal, nessa situação,
sem ter conhecimento da gravidade ou não da situação. Peço a
compreensão. Se não puder aplicar a multa, ﬁco satisfeito. Se
aplicar a multa, respeitarei a decisão. Muito obrigado!” O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN –
“Agradeço a participação do ex-prefeito. Vou ao voto, diretamente ao mérito. (leitura) Houve um erro na interpretação da
norma. Uma imprudência e imperícia, no caso da opinião, grave. Então, não estou falando de má-fé e não estou falando de
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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devolução ao erário por parte do recorrente. Apenas a devolução dos recursos ao Fundo de Combate às Desigualdades Regionais. Por isso mantenho a multa. Nego provimento. Mantenho nos moldes decididos anteriormente. A multa de R$
3.000,00, que ﬁcou na primeira decisão.” O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - “Sua excelência acompanha integralmente. Não há divergência.” O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Senhor presidente, solicito vista do processo.” 04) Após o relator, senhor
conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN procedeu à leitura do relatório do processo TC-5941/2018, que
trata de Recurso de Reconsideração interposto pela senhora
Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz, concedendo a palavra
à interessada, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência inicialmente adiou o julgamento,
mas, antes da proclamação do resultado, retirou o processo de
pauta, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráﬁcas e
de eventuais documentos trazidos pela interessada e o posterior encaminhamento dos autos ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: A SR.ª. DENISE DE
MOURA CADETE GAZZINELLI CRUZ – “Boa tarde a todos! Eminente conselheiro relator, eminentes pares, eminente representante do Ministério Público de Contas, demais presentes, é com
imenso respeito e consideração que me apresento pessoalmente perante a esta nobre Corte de Contas para realizar sustentação oral no processo em questão. Peço desculpa por ler, mas
não é uma sustentação oral em que estarei tratando de mérito,
de questões técnicas, mas sim mais de questão jurídica. E por
ser engenheira, sinto uma certa diﬁculdade. E aí, preferi fazer
um arrazoado. Inclusive, pedi que entregasse uma cópia a todos os senhores. Em 25 de julho deste ano, após a apresentação de manifestação, por parte desta defendente, a Controladoria Técnica emitiu a Instrução Técnica de Recurso n.º
00217/2018-5, tendo, naquela oportunidade, invocado argumentos, em nossa visão, parcialmente equivocados. Para ﬁns
de considerar “a extinção da punibilidade da recorrente devido
a aplicação ao caso em concreto do instituto da prescrição,
afastando a condenação de multa imposta, mas por outro lado
sustentando a manutenção do julgamento pela irregularidade

de suas contas”. Os argumentos levantados no referido parecer
técnico foram embasados no seguinte contexto: “Todavia, o reconhecimento do fenômeno prescricional não elide o poder-dever desta Corte de proferir julgamento acerca das contas da recorrente. Entende-se que o processo de prestação de contas
anual se amolda com exatidão à tipicidade do parágrafo único
do art. 375, do regulamento interno do Tribunal de Contas, supramencionado, que estabelece a extinção prematura dos processos em que se reconheça a prescrição. Está-se diante de um
processo cujo dever constitucional de julgamento não encontra
freios, sequer, na prescrição, pois a esta não se subordina sua
natureza”. O argumento empregado para ﬁns da adoção do referido entendimento remonta ao parágrafo único, do art. 375,
do regulamento, que assim prevê: “Art. 375. A identiﬁcação da
prescrição ainda na fase de instrução, quando inexistente as hipóteses de imputação de débito e a expedição de determinações ao gestor para o exato cumprimento da lei, autoriza a extinção do processo, desde logo, por ausência de justa causa,
mediante deliberação do colegiado. Parágrafo único: O disposto no caput não se aplica aos processos com o dever constitucional de julgamento ou aplicação de contas e registro de atos
atribuídos ao Tribunal”. Com o devido respeito, mas o entendimento adotado pelo referido auditor não se sustenta. A uma,
pela singela constatação de que o dispositivo mencionado “parágrafo único do artigo 375” não se ajusta ao entendimento
que se pretendeu empregar no referido parecer. Diversamente
do alegado, o referido dispositivo, parágrafo único do artigo
375, dispôs, de forma clara e uniforme, a “não aplicação do disposto no caput do artigo 375, do Regimento Interno,” para
aqueles casos especiﬁcados no seu parágrafo único. Aplicando-se aquele entendimento, a única interpretação que se faz é da
não incidência dos efeitos da prescrição, ou seja, “do disposto
no artigo 375”, para aquelas hipóteses relacionadas no referido
parágrafo. Ocorre que, no presente caso, o próprio auditor responsável pelo referido relatório, reconhece “a aplicação dos
efeitos da prescrição” e a consequente extinção da punibilidade
fundada no decurso de tempo apurado para o julgamento do
referido processo. É o exercício da conta do ano 2010. Não há
no referido dispositivo, parágrafo único, do artigo 375, do Regiwww.tce.es.gov.br

mento Interno, qualquer referência quanto a possibilidade de
aplicação dos efeitos da prescrição com a adoção paralela do
julgamento da irregularidade das contas, na forma forçosamente pretendida naquele relatório, que além de desarrazoado, imprime ao caso concreto interpretação extensiva e sem
amparo legal. No caso, não há dúvidas quanto a interpretação
acima lançada que, por si só, desarticula os argumentos lançados no relatório emitido. Não obstante a isso, ainda que houvesse mínima pertinência nos argumentos lançados, capaz de
gerar dúvidas no interprete, o que admitimos por simples argumentação, a melhor doutrina e jurisprudência recomendam
que toda norma que restrinja os direitos e garantias fundamentais reconhecidos e estabelecidos constitucionalmente deva ser
interpretada restritivamente. Nessa linha, quaisquer dos caminhos que se pretenda seguir levam à constatação da insubsistência da interpretação lançada no relatório emitido pelo referido auditor. A própria conduta adotada por este egrégio Tribunal de Contas, em seus mais recentes julgamentos, atesta que
em casos envolvendo o acolhimento dos efeitos da prescrição,
com fulcro no art. 375 do Regimento Interno, o posicionamento
aplicável vem sendo a extinção do processo em face do ordenador, mediante o acolhimento no seu mérito dos efeitos prescricionais, exceto nas hipóteses da constatação de ressarcimento
ao erário. Por sua vez, os precedentes que encontramos, resultantes do julgamento dos Processos TC-1989/2010, Acórdão
232/2013; TC-5928/09, Acórdão 304/13; TC- 167/12, Acórdão
231/13; TC-7384/12, Acórdão 161/13, adotados por este respeitável Tribunal de Contas de forma uniforme, afastam a responsabilidade dos gestores em situações em que, sequer, foram citados os demais agentes para responder por suas ações/
omissões. Recaindo apenas aos ordenadores tal responsabilidade. Por ﬁm, quanto ao mérito, devido ao longo tempo em
que se referem os fatos, objeto deste processo, não houve, sequer, a possibilidade por parte desta ordenadora encontrá-los
junto à Ceturb. Visto que os documentos a ele pertinentes já se
encontram, em sua grande parte, descartados pela empresa.
Mais uma vez, nobres julgadores, os precedentes acima invocados por este próprio Tribunal hão de ser aplicados em igualdade com a integralidade dos demais ordenadores por eles beneSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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ﬁciados, no sentido de afastar a responsabilidade da gestora,
em situações em que, sequer, foram citados os demais agentes
para responder por suas ações/omissões, na forma apurada.
São essas nossas considerações, nobres julgadores, que esperamos possa auxiliá-los no justo julgamento do caso apresentado. Muito obrigada!” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Presidente, agradeço à participação da sra. Denise Cadete. Solicito a juntada das notas taquigráﬁcas. Mantenho o processo adiado para a próxima sessão.”
05) Após, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO, em razão de sustentação oral solicitada, passou a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO
CARMO, que procedeu à leitura do relatório do processo TC4935/2015, que trata de Prestação de Contas Anual do Fundo
Estadual de Saúde, concedendo, em seguida, a palavra ao advogado do senhor José Tadeu Marino, senhor Edmar Lorencini
dos Anjos, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra
ao relator, sua excelência retirou o processo de pauta, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento dos autos à área técnica, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. EDMAR LORENCINI DOS
ANJOS – “Senhor presidente, conselheiro Sérgio Aboudib; conselheiro relator, Rodrigo Coelho; conselheiro Ranna; conselheiro, Domingos; conselheiro Chamoun; conselheira Márcia; conselheiro Lovatti, procurador de Contas, dr. Luciano; secretário
da sessões, Juninho; conselheiro, Sérgio Borges; demais presentes e advogados presentes, boa tarde! Nesta oportunidade, venho a este Tribunal como patrono do sr. José Tadeu Marino, ex-secretário estadual de saúde, já qualiﬁcado nos autos. Venho,
respeitosamente, perante vossas excelências apresentar sustentação oral referente ao Processo TC-04935/2015, que passo
a destacar a nossa tese de defesa. Inicialmente, faço um breve
relatório. Trata-se de prestação de contas anual do ordenador,
relativas ao exercício de 2014, do Fundo Estadual de Saúde,
tendo o defendente como um dos responsáveis. Após regular
citação, o defendente requereu ao então eminente relator, conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, prorrogação
de prazo para apresentação de defesa, tendo em que o defen-

dente não era mais secretário de estado da saúde. Tendo em
vista a complexidade do caso e, principalmente, a impossibilidade de obtenção de documentos necessários para o exercício
da defesa, tendo em vista a sua regular de assento constitucional, do contraditório e da ampla defesa. Oﬁciamos a secretaria
de saúde atual, solicitamos a documentação suporte, conselheiro relator. E a secretaria informou que por estar em prazo
de prestação de contas, era ﬁnal de abril de 2018, não teria
possibilidade de fazer o encaminhamento da documentação
necessária para fazer a defesa da prestação de contas de 2014,
do ex-secretário Tadeu Marino. Solicitamos por escrito. A secretaria respondeu por escrito que não conseguiria entregar no
nosso prazo para apresentação da defesa. Apresentei um pedido de prorrogação de prazo ao eminente conselheiro Cotta Lovatti. Esse pleito foi indeferido com a ressalva de que o defendente poderia exercer o direito de defesa na sustentação oral,
uma vez que a secretaria de estado da saúde disponibilizou a
documentação, que ora trago. Desde já requeiro a devida juntada aos autos para apreciação pelo corpo técnico deste Tribunal de Contas, preliminarmente ao julgamento do feito pelos
eminentes conselheiros.
Solicito a juntada. Dos indícios de
irregularidade, serei breve, falarei sobre um dos itens, os outros itens, são itens contábeis, é necessária análise da documentação para posterior decisão deste Tribunal. Item 2.1, valores pagos de juros e multas de INSS. A equipe técnica do colendo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo apontou o
ora defendente como responsável pela irregularidade acima citada, apontado que o fato oneraria irregular e impropriamente
o erário com encargos ﬁnanceiros adicionais e desnecessários.
Com efeito, conforme a documentação em anexo, os recolhimentos com atraso referem-se a encargos incidentes a competências anteriores, relativo a vantagens de pessoal em atraso,
que tem sob a responsabilidade a Seger, conforme precedentes
já adotados por esta Corte de Contas. Essa questão já foi suscitada por mim, enquanto advogado, na oportunidade, do ex-secretário de justiça, sr. André Garcia. Essas vantagens pessoais
de servidores, deferidas a destempo pela Seger, ocasionavam o
recolhimento de encargos sobre a folha com atraso pelos respectivos órgãos. Isso aconteceu em diversos órgãos. É imporwww.tce.es.gov.br

tante ressaltar também que o próprio Ministério Público, dr. Luciano, já deu um parecer favorável em retirar a responsabilidade do gestor da pasta, por ser responsabilidade exclusiva da Seger. Nessa ocasião, o eminente conselheiro relator Sérgio Borges consignou em seu voto, que deu ensejo ao Acórdão TC1005/2016: “Portanto, conforme ressalta o parquet de Contas,
veriﬁca-se que a execução da folha de pagamento dos servidores do Executivo Estadual, notadamente da administração direta, encontra-se diretamente sobre a responsabilidade da Seger,
inclusive para gerar informações a serem prestadas ao Instituto do Seguro Social e guias de recolhimentos de contribuições
sociais a serem feitos pelas respectivas unidades gestoras. Seguindo essa linha de raciocínio, não é razoável imputar responsabilidade aos gestores da Sejus por atos que estão sobre a exclusiva responsabilidade de outra secretaria. Cabendo àquela
apenas o pagamento das guias de recolhimento de contribuição previdenciária, não lhes sendo exigível qualquer espécie de
controle sobre os documentos gerados pela Seger”. Essa é a explanação do acórdão no voto proferido pelo conselheiro Sérgio
Borges. Requer, outrossim, nos exatos termos da jurisprudência
da Corte, que a presente justiﬁcativa seja acolhida. Item 2.2, divergência entre os saldos apurados no inventário anual dos
bens em almoxarifado e os saldos registrados no balanço patrimonial; 2.3, divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens móveis e os saldos registrados no balanço
patrimonial; 2.4, realização de ajustes contábeis, relativos a
perdas involuntárias com bens móveis por destruição, morte ou
extravio; 2.5, divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens imóveis e os saldos registrados no balanço
patrimonial; 2.6, pagamento de multas pela administração pública estadual em decorrência de omissão de agentes públicos;
2.7, diferença de R$ 925.626,68, entre registros contábeis e
bancários. Em relação aos indicativos de irregularidades acima
apontados, que ora agrupo por possuírem a mesma natureza
contábil, é imprescindível a apreciação e cotejo com a documentação de suporte que ora apresento, para o deslinde do julgamento. Diante do exposto requer-se, de acordo com o Regimento Interno, art. 328, a juntada da documentação em anexo
que, por ocasião do termo do prazo de defesa, encontrava-se
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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inacessível à defesa. Gostaria de remeter os autos ao exame da
área técnica desta Corte de Contas, antes de submissão do feito ao julgamento. Requeiro a juntada da documentação, deste
memorial de defesa oral e das notas taquigráﬁcas. Desde já
agradeço. Solicito o deferimento. Boa tarde a todos!” O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Senhor presidente, deﬁro a juntada dos documentos e solicito a juntada das
notas taquigráﬁcas. Determino o envio à área técnica para
análise.” 06) Após a realização de sustentações orais, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO,
passou a palavra ao senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, para apreciação do processo TC-5038/2016 com
pedido de preferência. 07) Após a apreciação de processo com
pedido de preferência, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, devolveu a palavra ao senhor
conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, para retomar a ordem natural da pauta. 08) O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES adiou o julgamento do processo
TC-57015/2007, por solicitação do advogado da parte. 09) O
senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, com a
aquiescência do Plenário, excepcionalmente, adiou o julgamento dos processos TC-8781/2017 e TC-874/2018, mitigando
o artigo 84 do Regimento Interno da Corte. 10) Face à ausência
do senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, a
senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, com a aquiescência do Plenário, dadas as circunstâncias
fáticas, que autorizam, excepcionalmente, a mitigação do artigo 84 do Regimento Interno da Corte, adiou o julgamento dos
processos TC-6030/2013, TC-7343/2013 e TC-2270/2017para
aguardar o retorno daquele conselheiro, que havia proferido
voto quando atuava na substituição, momento em que o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, justiﬁcou a ausência daquele conselheiro substituto, por
motivos de saúde, adiando o julgamento de todos os processos
constantes de sua pauta. – LEITURA DE ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO UNÂNIMES – O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES procedeu à leitura do Acórdão TC-776/2018,
proferido nos autos do processo TC-6718/2016 e do Acórdão
TC-777/2018, proferido nos autos do processo TC-7363/2016;

e o senhor secretário-geral das sessões ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, procedeu à leitura do Acórdão TC-733/2018,
proferido nos autos do processo TC-5698/2017, Acórdão TC790/2018, proferido nos autos do processo TC-13374/2015 e
Acórdão TC-792/2018, proferido nos autos do processo TC4062/2016, todos com o voto vencedor do senhor conselheiro
substituto MARCO ANTONIO DA SILVA; em atendimento ao artigo 73, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo. – ORDEM DO DIA – Julgamento
dos 58 processos constantes da pauta, ﬂs. 17 a 30, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou encerrada a sessão às dezesseis horas e dez minutos,
convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros,
senhor auditor e senhor procurador para a próxima sessão ordinária do Plenário, a ser realizada no dia onze de setembro de
dois mil e dezoito, às quatorze horas. E, para constar, eu, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros,
conselheiro substituto e senhor procurador.
PAUTA
DINÁRIA

DA
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30ª
PLENÁRIO

–

SESSÃO
OR4/9/2018

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo:
13332/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02630/2013-1
Recorrente:
GISELA
VIVACQUA
BELOTTI
[ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Conhecer. Provimento parcial. Regular c/ Ressalva. Determinação. Arquivar. Por maioria,
pelo voto vencedor conselheiro Rodrigo, vencido o relator, que
negou provimento ao recurso, acompanhando os pareceres
técnico e ministerial.
www.tce.es.gov.br

Processo:
10335/2016-6
Unidade
gestora:
Instituto
de
Previdência
dos
Servidores
do
Município
de
Serra
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Apensos:
06748/2015-6,
01882/2012-2
Requerente:
SEVERINO
ALVES
DA
SILVA
FILHO
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
06017/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marilândia
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
03339/2014-2
Recorrente: GEDER CAMATA [BRINY ROCHA (OAB: 29039ES), CECILIA CHAVES BARBOZA DA SILVA (OAB: 20641ES), HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO (OAB: 15728ES), RODRIGO CONHOLATO SILVEIRA (OAB: 13397-ES)]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Conhecer. Negar provimento. Ciência.
Processo:
08762/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02461/2017-2,
08751/2015-1
Interessado: ALINE OLIVEIRA AGUIAR, JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA, ROSA MARIA CRIVILIN
Recorrente: MAXIMIANO FEITOSA DA MATA [BRUNO
DALL ORTO MARQUES (OAB: 8288-ES), FELIPE ABDEL MALEK VILETE FREIRE (OAB: 18994-ES), GUSTAVO VARELLA CABRAL (OAB: 5879-ES), HENRIQUE ZUMAK MOREIRA (OAB:
22177-ES), RAFAEL FEITOSA DA MATA (OAB: 19772-ES), VARELLA, DALLORTO & MALEK ADVOGADOS ASSOCIADOS]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
08171/2017-9,
11670/2015-1
Interessado: CARLOS DONA CARDOSO SOUZA [JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA (OAB: 18957-ES)], CEZAR JOSE DE OLIVEIRA, ELBERTO GONCALVES DE SOUZA,
MARCELO ALVES NASCIMENTO, PEDRO COSTA FILHO, WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo:
08954/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
03775/2015-8
Interessado: JOSE GERALDO GUIDONI [IGOR WANDY VOLZ
(OAB: 22112-ES), IGOR WANDY VOLZ (OAB: 22112-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Deliberações: Sustentação oral realizada. Acórdão. Não acolher
preliminar. Conhecer. Negar provimento. Manter AC Regular c/
Ressalva. Arquivar.
Processo:
09246/2017-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Baixo Guandu
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 05505/2009-6, 05249/2009-1, 04813/2009-7
Recorrente: LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI [FABYANO CORREA WAGNER (OAB: 8394-ES, OAB: 112322-MG)]
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo:
05563/2018-8
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
05626/2018-1,
00864/2014-9
Interessado: ANTONIO MANOEL LEAL DE AMORIM, EDER BATISTA DE MELO, ERIVELTON ANTONIO DE AMORIM, GUALIMP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, JEFFERSON BRUM COSTA, JOSE GOMES DE ANDRADE, MARIA ROSILELIA ALVES CARVALHO, PARK MINERADORA E SERVICOS LTDA - EPP [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)], PAULO HENRIQUE LEOCADIO DA SILVA, ROGERIO CRUZ SILVA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046ES), LUIZ RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS (OAB: 21979-ES)]
Recorrente: GILDO PIMENTEL SILVEIRA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], JOSE RAMOS FURTADO [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB:
15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Deliberações: Decisão. Conhecer. Conceder efeito suspensivo.
À área técnica.
Processo:
05626/2018-1
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
Iúna
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
05563/2018-8,
00864/2014-9
Interessado: ANTONIO MANOEL LEAL DE AMORIM, EDER BATISTA DE MELO, ERIVELTON ANTONIO DE AMORIM, GILDO PIMENTEL SILVEIRA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046ES)], GUALIMP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, JEFFERSON BRUM COSTA, JOSE GOMES DE ANDRADE, JOSE RAMOS FURTADO [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046ES)], MARIA ROSILELIA ALVES CARVALHO, PARK MINERADORA E SERVICOS LTDA - EPP [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], PAULO HENRIQUE LEOCADIO DA SILVA
Recorrente: ROGERIO CRUZ SILVA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREwww.tce.es.gov.br

GORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), LUIZ RICARDO
AMBROSIO
FILGUEIRAS
(OAB:
21979-ES)]
Deliberações: Decisão. Conhecer. Conceder efeito suspensivo.
À área técnica.
Processo:
05790/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
07666/2015-3,
03451/2015-4
Interessado:
LUIZ
HENRIQUE
ANTUNES
ALOCHIO,
RODNEY
ROCHA
MIRANDA
Recorrente: ANDREA CRISTINA DA VITORIA [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA]
Deliberações: Adiado
Total: 10 processos
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo:
06888/2016-1
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Vila Velha
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável:
ANDERSON
DE
OLIVEIRA
ALMEIDA,
LEONARDO
PEREIRA
GUARCONI
DUARTE
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Recomendação.
Arquivar.
Processo:
05973/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
02850/2009-4
Interessado: EDECIR FELIPE [AMANDA LOYOLA GOULART (OAB:
24474-ES), BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB:
14469-ES), CAMILA CARLETE GOMES (OAB: 23460-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), CAROLINA AVELAR DE OLIVEIRA (OAB: 23097-ES), CHEIM JORGE &
ABELHA RODRIGUES - ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHRISTINA
CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), FLAVIO CHEIM JORSexta-feira, 21 de dezembro de 2018

81

ATOS DO PLENÁRIO
GE (OAB: 262B-ES), GABRIEL JUNQUEIRA SALES (OAB: 27532ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866ES), LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB: 29031-ES),
LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB: 21748ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MARIANA PARAISO BIZZOTTO DE MENDONCA (OAB: 15297-ES), MATHEUS
DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES), MILENA MAGNOL
CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), MYRNA FERNANDES CARNEIRO (OAB: 15906-ES), NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB: 20844ES), PATRICK GOMES DE SOUZA, PEDRO LENNO ROVETTA NOGUEIRA (OAB: 26891-ES), TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB:
28947-ES), THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público de Contas (HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Processo:
06485/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha, Secretaria
Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Assistência Social de Vila Velha, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte
e Lazer de Vila Velha, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras, Secretaria
Municipal de Prevenção e Combate a Violencia e Trânsito de Vila Velha, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Vila Velha
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos:
06487/2017-4
Representante:
LUCIANA
DRUMOND
DE
MORAES [LUCIANA DRUMOND DE MORAES (OAB: 9538-ES)]
Responsável: ALBERTO JORGE DE MATOS, ANA CLAUDIA PEREIRA SIMOES LIMA, LUIZ FELIPE FARIA DE AZEVEDO, LUIZ OTAVIO
MACHADO DE CARVALHO, MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA, MAX
FREITAS MAURO FILHO, OBERACY EMMERICH JUNIOR, RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA, ROBERTO ANTONIO BELING NETO
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Improcedência. Ciência. Arquivar.

Processo:
01438/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02955/2013-8
Recorrente: MIGUEL LOURENCO DA COSTA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.
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)]
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Parecer Prévio. Conhecer. Negar provimento.
Manter PP pela rejeição. Arquivar. Por maioria, parcialmente
vencido conselheiro Sérgio Borges que votou pelo provimento
parcial, sem formação de autos apartados.
Processo:
03969/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
00263/2012-1,
00898/2011-3
Interessado: ADRIANA MARQUES CASTILHOLI, ADSON AZEVEDO SALIM [HUGO DE FIGUEIREDO MOUTINHO (OAB: 13532ES, OAB: 122185-RJ)], ANTONIO DUARTE PEREIRA FILHO, ANTONIO JOSE FERNANDES DE AZEVEDO, CELSO DE REZENDE TEIXEIRA, CLELIA DO CARMO ZANON, EDILAINE APARECIDA BOECHAT [CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB: 15042ES, OAB: 120469-RJ)], EDMAR CAMPOS DA ROCHA, EDUARDO BORGES MEDEIROS [CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB:
15042-ES, OAB: 120469-RJ)], FAUSTO APARECIDA ALMEIDA
BATISTA [HUGO DE FIGUEIREDO MOUTINHO (OAB: 13532-ES,
www.tce.es.gov.br

OAB: 122185-RJ)], GENUINO LOPES BRUM, GERALDO BRAMBILA DE SOUZA, JORGE ROBERTO DE ALMEIDA, LEONIDAS
VIEIRA BARRETO FIGUEIREDO [CLEVERSON ALMEIDA DIAS
(OAB: 15042-ES, OAB: 120469-RJ), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], LEOPOLDO GUILHERME LABORNE MATHIAS, LUIZ CLAUDIO PEDROSA, MARCIA ALESSANDRA DA
SILVA AZEVEDO, MARIA ADELIA PEREIRA BARRETO [CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB: 15042-ES, OAB: 120469-RJ)], PATRICIA APARECIDA COQUI MACHADO, PEDRO CHAVES DE
OLIVEIRA JUNIOR, RUTH FURTADO DE SOUZA, SANDRA GOMES SILVEIRA RAPOSO, SEBASTIAO MADEIRA PAVAO, TEREZINHA SILVEIRA FIGUEREDO, UBALDO MARTINS DE SOUZA
Recorrente: ROSANGELA PIMENTEL MARTINS [CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB: 15042-ES, OAB: 120469-RJ)]
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Dar provimento. Afastar responsabilidade e excluir multa p/ Rosangela Pimentel Martins,
Edilaine Aparecida Boechat e Maria Adelia Pereira Barreto.
Manter demais termos do AC. Arquivar.
Processo:
06212/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
06833/2012-8
Interessado: ASSOCIACAO CAPIXABA DE VOO LIVRE, Cidadão, FEDERACAO CAPIXABA DE MOTOCICLISMO, FEDERACAO
DE KICKBOXING DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FLAUZARIO LOPES DE SOUSA NETO, JOSMAR JOSE GOBBO [FABYANO
CORREA WAGNER (OAB: 8394-ES, OAB: 112322-MG)], LASTENIO LUIZ CARDOSO, SONIA MARIA PEREIRA FRANQUINI [FABYANO CORREA WAGNER (OAB: 8394-ES, OAB: 112322-MG)]
Recorrente: ZILMAR JOSE DA SILVA JUNIOR [SORAYA APARECIDA SILVEIRA LEAL (OAB: 9498-ES)]
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Total: 7 processos
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo:
Unidade
gestora:
Classiﬁcação:

Câmara

Municipal

Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018

11487/2015-1
de
Vitória
Consulta
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Consulente: NAMY CHEQUER
Adiamento:
5ª
Deliberações: Sobrestado

BOU

HABIB

FILHO
Sessão

Processo:
05571/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 05559/2016-5, 13662/2015-9, 13559/20154,
13558/2015-1,
03220/2012-9,
08958/2010-8,
07405/2010-1, 07403/2010-1, 06055/2010-6, 02371/20106,
02354/2010-2,
01429/2010-5,
01298/2010-1
Recorrente:
VALMIR
COSTALONGA
JUNIOR
[MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO (OAB: 15081-ES)]
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Processo:
05059/2017-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Cariacica
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
MARCELO
DE
OLIVEIRA
MACHADO, STEFANE LEGRAN GONCALVES VILACA MACEDO
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.
Processo:
08986/2017-7
Unidade
gestora:
Assembleia
Legislativa
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Deputado estadual (ES, ESMAEL DE ALMEIDA)
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
01720/2018-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Linhares
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
07169/2012-9
Interessado: ADEMIR JOSE DE LIMA [Lucimara Rissi de Lima]

MinistéVIEIRA)

Recorrente:
EVILASIO
DE
ANGELO
Deliberações: Decisão. Conhecer. Conceder efeito suspensivo.
À área técnica.

Processo:
01778/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02040/2018-8,
02795/2014-5
Interessado: PAULO FERNANDO MIGNONE [AMERICO SOARES MIGNONE (OAB: 12360-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), THIAGO LOPES PIEROTE (OAB: 14845-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Vista: Rodrigo Coelho do Carmo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Coelho do Carmo.

Processo:
05941/2018-2
Unidade
gestora:
Companhia
de
Transportes
Urbanos
da
Grande
Vitória
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
07247/2008-7,
06915/20084,
02799/2002-1,
02923/2001-4
Interessado:
FERNANDO
ANTONIO
ALENCAR,
JOSE CARLOS PEREIRA MOREIRA, SONIA MARIA CASOTTI
Recorrente: DENISE DE MOURA CADETE GAZZINELLI
CRUZ [ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR (OAB: 10236ES), GILCÉIA NOVAES, LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO (OAB:
5205-ES), MARCELLA RIOS GAVA FURLAN, THIAGO KLEIN DIAS]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta

Recorrente:
Membros
rio
Público
de
Contas
Deliberações: Adiado

do
(LUCIANO

Processo:
02956/2018-3
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
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo:
04383/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
05555/2017-5
Recorrente:
SERGIO
FARIAS
FONSECA
Deliberações: Sustentação oral realizada. Vista concedida. Rodrigo Coelho do Carmo.
Processo:
04738/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
07354/2013-6
Interessado: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, EDMO PIRES MARTINS, LORRANA SOUZA ASSIS
www.tce.es.gov.br

Processo:
06298/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marilândia
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
07034/2013-1
Interessado: GEDER CAMATA [LARISSA BONA (OAB: 23383ES)], TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Recorrente: OSMAR PASSAMANI [LUISA PAIVA MAGNAGO
(OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Deliberações: Decisão. Conhecer. Conceder efeito suspensivo.
À área técnica.
Total: 11 processos
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo:
05715/2007-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02963/2006-1
Recorrente:
ALUIZIO
CARLOS
CORREA
[ANDERSON SANT ANA PEDRA (OAB: 9712-ES), BRUNA FONTANA
ZANONI
GAMA
(OAB:
11438-ES),
TALYTSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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TA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo:
06351/2007-6
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
Iúna
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Apensos: 06512/2007-1, 01632/2007-2, 01320/20063,
00884/2006-5,
00795/2006-1,
02801/2005-8
Requerente: ROGERIO CRUZ SILVA [CHEQUER BOU-HABIB ADVOGADOS, MICHELLY LUZIA LOPES COSTA (OAB:
16955-ES), SAMIRAH MARTINS CHEQUER BOU HABIB (OAB:
23294-ES), WILMA CHEQUER BOU HABIB (OAB: 5584-ES)]
Deliberações: Parecer Prévio. Reconhecer e declarar nulidade
despacho/ITC 34/2012 - Nâo conhecer razões recursais - Declarar nulidade do PP 33/2007 e da ITC 179/2007 - emissão de PP
pela Aprovação c/ Ressalva - considerar prejudicados os recursos de Reconsideração e Revisão - Arquivar.
Processo:
05400/2011-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02440/2010-3
Recorrente:
ANGELO
GUARCONI
JUNIOR
[ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Parecer Prévio. Devolvido. Conhecer. Provimento. Aprovação c/ Ressalva. Arquivar. Por maioria, nos termos
do voto do relator, vencido conselheiro Ranna que negou provimento ao recurso, mantendo a rejeição das contas, acompanhando a área técnica e o MPEC.
Processo:
02175/2012-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2011
Apensos:
03251/2012-4
Interessado: CAMARA VILA VELHA [ELIZABETH LEMOS COU-

TINHO (OAB: 7538-ES), ELIZABETH LEMOS COUTINHO
(OAB: 7538-ES), FREDERICO ANGELO RAMALDES (OAB:
5053-ES), FREDERICO ANGELO RAMALDES (OAB: 5053-ES)]
Responsável: ALMIR NERES DE SOUZA [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES)], ANA MARIA BARBOSA DA SILVA FRASSON, ANTONIO
MARCOS DE FREITAS [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB:
18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES)], ANTONIO
SOUZA DOS SANTOS [ELIZABETH LEMOS COUTINHO (OAB:
7538-ES), FREDERICO ANGELO RAMALDES (OAB: 5053-ES)],
BELARMINO NUNES FILHO [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB:
18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES)], ELIANE
FAIOLI SALOMAO, ELSO LUIZ NIEIRO [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES)], GERALDO FIENI, IVAN CARLINI [DAIANE MARIA LOPES DA
SILVA (OAB: 24770-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES), MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES)], JAQUELINE FIOROTTE COVRE CARIELLO, JOAO ARTEM [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES)], JOAO BATISTA GAGNO INTRA [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES)], JONIMAR SANTOS OLIVEIRA [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA
(OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES)],
LAURA PEREIRA ULIANA, MARCELO SOUZA NUNES, MARCOS
ANDRE NOGUEIRA FRASSON, OZIAS NUNES PEREIRA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], PABLO COSTA FERREIRA, RAMALHETE CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ME, ROBSON RODRIGUES BATISTA [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES)], ROGERIO CARDOSO SILVEIRA [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES)], TANIA MARES LOUREIRO MARTINS, TENORIO MIGUEL
MERLO [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES)], VALDIR NEITZEL [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES
(OAB: 5277-ES)], VALTER RITO ROCON [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES)], WANDERSON PIRES [CAMILLA GOMES DE ALMEIDA BADA
www.tce.es.gov.br

(OAB: 11199-ES), MARIA NAZARET DE CASTRO BATISTA (OAB:
13876-ES), SAULO NASCIMENTO COUTINHO (OAB: 13765-ES)]
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo:
05038/2016-1
Unidade gestora: Governo do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
00941/2016-7
Recorrente:
CRISTIANE
MENDONCA,
ESTADO
DO ESPIRITO SANTO, RODRIGO RABELLO VIEIRA
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento. Afastar Determinação contida na Decisão TC-1420/2016 Arquivar.
Processo:
05619/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
06543/2017-4,
00202/2009-5
Recorrente: ANTONIO BITENCOURT [PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], GONCALO EUSTAQUIO DO VALE [PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], RODRIGO DADDA LUGAO [PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Total: 6 processos
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo:
08872/2014-8
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida
Interessado:
SESA
Responsável: ANSELMO TOZI [ATTILA KUSTER NETTO (OAB:
13988-ES), FELIPE LOURENCO BOTURAO FERREIRA (OAB:
22077-ES), MARIANA TONIATO DE SOUZA SILVARES (OAB:
16300-ES), RODRIGO KENNEDY GUIMARAES COSTA (OAB:
22815-ES), RODRIGO LISBOA CORREA (OAB: 14588-ES), TATIANY OLIVEIRA BICALHO (OAB: 22481-ES)], EVERSON TEIXEIRA MOREIRA, JOSE TADEU MARINO [EDMAR LORENCINI
DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)], JUAREZ FERNANDES RAMOS,
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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LUCIANO FAVARO BISSI, LUCIANO MAGNUS REGUS, MARCIO MERCON DE VARGAS [EDMAR LORENCINI DOS ANJOS
(OAB: 12122-ES)], MV INFORMATICA NORDESTE LTDA [ARMANDO JOSE PEREIRA DE BARROS JUNIOR (OAB: 26701-PE),
GUSTAVO BAYERL LIMA (OAB: 14485-ES, OAB: 398329-SP)]
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo:
04935/2015-1
Unidade
gestora:
Fundo
Estadual
de
Saúde
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2014
Responsável: JOSE TADEU MARINO [ADILSON JOSE CRUZEIRO
(OAB: 12149-ES), DOS ANJOS E CRUZEIRO ADVOGADOS, EDMAR
LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)], RICARDO DE OLIVEIRA
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
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
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Processo:
08251/2017-4
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Itarana
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES, Itarana, EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA)
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo:
Unidade

gestora:

Secretaria

08722/2017-1
Municipal
de
Tu-

rismo,Trabalho e Geração de Renda de Vitória
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
Responsável:
LEONARDO
CAETANO
KROHLING
Deliberações: Acórdão. Arquivar.
Processo:
08781/2017-9
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Serra
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
08713/2017-2,
08711/20173,
08173/2017-8,
03570/2010-9
Interessado: ALPHA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME, AMERICO SOARES MIGNONE [RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB:
10406-ES, OAB: 181289-RJ)], ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA [ALEXANDRE BUZATO FIOROT (OAB: 9278-ES), Ana
Paula Nascimento, Conceição Aparecida Giori, FABIANA PERIM
DE TASSIS (OAB: 11962-ES), Fabrício Campos, JOSE ARCISO FIOROT (OAB: 6106-ES, OAB: 146169-RJ), JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR (OAB: 48617-BA, OAB: 8289-ES, OAB: 178794-MG, OAB:
214505-RJ, OAB: 352093-SP), KARLA BUZATO FIOROT (OAB:
10614-ES), LEONARDO DUARTE BERTULOSO (OAB: 13554-ES)],
BRUNO DE ASSIS MACHADO MEIRA SERPA - ME [DELANO SANTOS CAMARA (OAB: 7747-ES), ELAINE RODRIGUES ALBANEZ,
LEANDRO LEAO HOCHE XIMENES (OAB: 18911-ES), RAPHAEL AMERICANO CAMARA (OAB: 8965-ES), SANDRO AMERICANO CAMARA], DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA [GUSTAVO CLAUDINO PESSANHA], F.G. QUEIROZ - ME, FCGOMES - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - ME [Raony
Fonseca Scheﬀer Pereira], FELIPE OSORIO ADVOGADOS [FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), SIRLEI DE ALMEIDA (OAB: 7657-ES)], HELIO HENRIQUE MARCHIONI [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)], INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DO BRASILIDESB-, JANE RIBEIRO LOPES [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB:
3242-ES, OAB: 180727-RJ)], JOAO LUIZ CASTELLO LOPES RIBEIRO [João Claudio de Albuquerque Calazans Santos, JULIANA
RODRIGUES SCHULZ (OAB: 18880-ES), LIVIA BAPTISTA DE SOUZA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ
www.tce.es.gov.br

OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727RJ)], JOAO LUIZ PIMENTEL [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO
(OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242ES, OAB: 180727-RJ)], MARIA AUXILIADORA MASSARIOL [LUIZ
HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO
RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)], PEDRO
RECO SOBRINHO [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB:
6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES,
OAB: 180727-RJ)], RAUL CEZAR NUNES [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ), PABLO DE ANDRADE
RODRIGUES (OAB: 10300-ES)], RITA DE CASSIA FRAGA PIMENTEL [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ
OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)],
SALOMAO ANTONIO DA SILVA [João Claudio de Albuquerque
Calazans Santos, JULIANA RODRIGUES SCHULZ (OAB: 18880ES), LIVIA BAPTISTA DE SOUZA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB:
3242-ES, OAB: 180727-RJ)], SCARDINE E MIRANDA CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI [João Claudio de Albuquerque Calazans Santos, LIVIA BAPTISTA DE SOUZA], SERVIBRAS SERVICOS
LTDA - EPP [Felipe Coelho Trancoso], TNL PCS S/A, WENDY CARLA BICALHO ALTOE [João Claudio de Albuquerque Calazans Santos, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ
OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)]
Recorrente: AMERICO SOARES MIGNONE [RICARDO
CLAUDINO PESSANHA (OAB: 10406-ES, OAB: 181289-RJ)]
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
00974/2018-8
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Prevenção e Combate a Violencia e Trânsito de Vila Velha
Classiﬁcação:
Agravo
Interessado: OBERACY EMMERICH JUNIOR, VIACAO SANREMO
LTDA [ALEXANDRE PUPPIM (OAB: 8265-ES), ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO (OAB: 15762-ES), CIRO BENEVENUTO SOARES (OAB: 23577-ES), IVON ALCURE DO NASCIMENTO (OAB:
3746-ES), MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA (OAB: 8258Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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ES), WANDERSON GONCALVES MARIANO (OAB: 11660-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público de Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
02579/2018-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Baixo Guandu
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente:
Chefe
do
Poder
Legislativo
Municipal
(ES,
Baixo
Guandu,
WILTON
MINARINI)
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo:
05535/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Requerente: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Processo:
06001/2018-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de São Mateus
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES, São Mateus, CARLOS ALBERTO GOMES ALVES)
Deliberações: Decisão. Não conhecer. Arquivar.
Total: 10 processos
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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: 21474-ES), JOAO PEREIRA GOMES NETTO (OAB: 13411-ES), LUIZ ALFREDO PRETTI (OAB: 8788ES), MARCELO MARTINS ALTOE (OAB: 8787-ES), VITOR SEABRA

SEIXAS PINTO (OAB: 16056-ES)], MARCELO DE SOUZA COELHO
Adiamento:
4ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
07343/2013-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
ROBSON
MATTOS
DOS
SANTOS
Responsável: ADSON PINTO NOGUEIRA, CARLOS WALDIR
MULINARI DE SOUZA, DALVA DA MATTA IGREJA [LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES), ROMULO DA MATTA IGREJA (OAB: 26076-ES)], JOCELEM GONCALVES DE JESUS, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
02270/2017-6
Unidade
gestora:
Companhia
de
Desenvolvimento de Vitória, Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
COMPANHIA
ESPIRITO
SANTENSE
DE
SANEAMENTO
CESAN
Responsável:
CONASA
INFRAESTRUTURA S.A. [IVAN ITIRO YABUSHITA], JOSE VICENTE DE SA PIMENTEL, LUCIANO SANTOS REZENDE
Adiamento:
5ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
02899/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
07561/2014-1
Interessado:
AMILCK
DE
SOUZA
COSTA,
JAIR
CORREA,
KATIA
CILENE
DOS
SANTOS
FELIX
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Dar provimento. Arquivar.
www.tce.es.gov.br

Processo:
03323/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Piúma
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES, Piúma, JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA)
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Parecer em Consulta. Conhecer. Responder nos
termos do voto, que subscreveu a ITC 37/2018.
Processo:
06031/2018-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
07614/2011-3,
04942/2011-8
Interessado: Cidadão, HERMINIA GOMES LEMOS, JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR, PAULO CASSA DOMINGUES, PAULO LEMOS BARBOSA, RUBENS MOULIN TANNURE [FLAVIANE LUZIA CARVALHO DA FONSECA (OAB: 20454-ES)], RUIMAR DE SIQUEIRA LEMOS
Recorrente: ANA MARIA RODRIGUES ROSA [FLAVIANE LUZIA CARVALHO DA FONSECA (OAB: 20454-ES)]
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Declarar a nulidade AC
953/2017. Devolver os autos ao relator p/ novo julgamento TC4942/2011. Oﬁciar a PGE.
Processo:
06153/2018-5
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: ONCONNECT - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA ME [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Responsável:
RICARDO
DE
OLIVEIRA
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Improcedência. Recomendação. Arquivar.
Processo:
06159/2018-2
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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Representante: ONCONNECT - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA ME [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Responsável:
RICARDO
DE
OLIVEIRA
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Improcedência. Recomendação. Arquivar.

Exercício:
Responsável:
LUIZ
CHA,
PAULO
Adiamento:
Deliberações: Adiado

Total: 8 processos

Processo:
05843/2017-1
Unidade
gestora:
Fundo
Municipal
de
Assistência
Social
de
Linhares
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: CASSIO DIAS LOPES, FABIANA RICCATO VICENTE ALVARENGA, MARIA LUZIA ALVARENGA DA SILVA
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado

CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo:
06835/2016-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Cultura de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável:
ANA
LAURA
NAHAS,
ERLON
JOSE
PASCHOAL,
LELIANE
KROHLING
VIEIRA
Adiamento:
4ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
05553/2017-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Habitação de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
ALECIO
PAGANOTO
SALAZAR,
SERGIO
DE
SA
FREITAS
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
05560/2017-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: DELIO JOSE PRATES DO AMARAL
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
05570/2017-1
Unidade gestora: Fundo Ambiental do Município de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

EMANUEL
SERGIO
1ª

ZOUAIN
BELLO

2016
DA
ROBARBOSA
Sessão

Processo:
09069/2017-1
Unidade
gestora:
Fundo
Municipal
de
Assistência
Social
de
São
Mateus
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
06096/2015-6
Recorrente:
KATIA
QUARESMA
GOMES
[PAULA
ROHR
(OAB:
17465-ES)]
Deliberações: Adiado
Total: 6 processos
Total geral: 58 processos

SESSÃO: 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO –
11/9/2018
Aos onze dias do mês de setembro 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 31ª Sessão Plenária Ordinária deste Tribunal do corrente exercício. Integrando o Plenário estiveram presentes os senhores conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, SÉRGIO

www.tce.es.gov.br

MANOEL NADER BORGES, RODRIGO COELHO DO CARMO, e a
senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, ocupando a relatoria do conselheiro afastado VALCI JOSÉ
FERREIRA DE SOUZA. Presentes, ainda, o senhor conselheiro
substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, e o Ministério Público Especial de Contas - MPEC, na pessoa do senhor procurador-geral
LUCIANO VIEIRA, e ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, nos termos dos artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, submeteu ao Plenário, para discussão e votação, as
atas da 30ª Sessão Plenária Ordinária, da 8ª Sessão Administrativa e da 6ª Sessão Especial de dois mil e dezoito, antecipadamente encaminhadas pelo secretário-geral das sessões, por
meio eletrônico, aos senhores conselheiros, auditores e procuradores; sendo aprovadas à unanimidade. – COMUNICAÇÕES
DA PRESIDÊNCIA E SORTEIO DE PROCESSOS – O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, considerando a tramitação neste Tribunal do processo TC07187/2018-6, que trata de Representação apresentada a este
tribunal por parlamentar estadual acerca do cumprimento, no
Estado do Espírito Santo, da legislação relativa à pessoa com
deﬁciência e às formas de acessibilidade (Lei 13.146/2015 - Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deﬁciência); considerando que a representação abrange todas as relatorias desta Corte, por envolver o Estado e todos os Municípios, incluindo as
administrações diretas e indiretas; e considerando ser o Regimento Interno deste Tribunal omisso em relação ao caso concreto e que, em situações análogas, o Plenário tem deliberado
pelo sorteio de relatoria entre todos os conselheiros relatores
afetos aos jurisdicionados envolvidos, com base nos princípios
do juiz natural, da publicidade, da proporcionalidade e da impessoalidade, otimizando a tramitação do feito e evitando decisões conﬂitantes; com base nos artigos 20, incisos II e XXX, e
48, inciso I, da Norma Interna desta Corte, solicitou ao secretário-geral das sessões que procedesse à distribuição dos autos,
por sorteio, entre todas as relatorias deste Tribunal. Procedido
ao sorteio, coube a relatoria do processo TC-07187/2018-6 ao
senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER. – APRESexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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CIAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E URGENTES – Nos termos
do artigo 101, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO incluiu em pauta o processo TC-6310/2018, que trata de Representação em face da Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Comunicação de Vitória, em que sua excelência proferiu voto pela ratiﬁcação da Decisão Monocrática 1513/2018-7,
em que sua excelência conheceu da representação e deferiu a
medida cautelar pleiteada, notiﬁcando-se os responsáveis, no
prazo de 10 dias, para cumprimento da decisão e encaminhamento de reposta a este Tribunal, o que foi acolhido pelos demais membros do Plenário, à unanimidade. – OCORRÊNCIAS –
01) Após a fase de apreciação de medidas cautelares, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, inverteu a ordem da pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando a palavra ao senhor conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, que procedeu à leitura do relatório do processo TC-1669/2015, que trata de Fiscalização - Denúncia, concedendo, em seguida, a palavra ao advogado do interessado, senhor Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência, inicialmente, adiou o julgamento do feito solicitando a
juntada aos autos das notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado. Antes de relatar os processos constantes de sua pauta, no entanto, sua excelência informou que retiraria o processo de pauta para encaminhamento à
área técnica e ao MPEC, tendo em vista possibilidade de ocorrência de prescrição, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO – “Senhor presidente, senhor relator, demais julgadores, julgadora, representante do Ministério Público, serventuários,
partes, pessoas que acompanham a presente sessão, boa tarde
a todos! Inicialmente, gostaria de registrar que esta é a primeira oportunidade que me manifesto nos autos. Minha habilitação se deu após a apresentação dos esclarecimentos iniciais.
Houve um subestabelecimento, eu me habilitei nos autos e na
sustentação oral de hoje. Estou também trazendo argumentos
por meio de memorial e também solicitando a juntada de documentos que teriam o condão, na visão da defesa, de afastar as

imputações aventadas em desfavor do sr. Luiz Temoteo Dias
Vieira. A área técnica se manifesta no sentido da manutenção
de três indicativos de irregularidades. Acumulação indevida de
cargos a partir do ano de 2010, é o item 2.1, da ITC. A incompatibilidade do exercício simultâneo do cargo efetivo na Assembleia Legislativa com o mandato eletivo na Câmara Municipal e
também um cargo efetivo no Município de Brejetuba, de médico. E o item terceiro, item 2.3, da ITC, que seria assinatura irregular no registro de frequência da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo. No que diz respeito ao primeiro apontamento suscitado, “acúmulo indevido de cargos”, a área técnica cita três cargos. Temos o cargo efetivo de consultor temático, que é médico na Assembleia Legislativa; o cargo efetivo de
médico no Município de Brejetuba e o cargo de médico por designação temporária junto ao Município de Afonso Claudio. No
que diz respeito a esse apontamento especíﬁco, registro aqui,
ﬂs. 429 dos autos, que os fatos ocorreram no dia 04/04/2011.
Ao passo que a citação ocorreu no dia 29/11/2016. Portanto,
todos os fatos anteriores à 29/11/2011 restam prescritos. Essa
é uma matéria de ordem pública que a defesa, no primeiro momento que está tendo a oportunidade de lidar com os autos. E
também fazer a sua manifestação, registrar essa matéria, no
sentido de que esse primeiro apontamento suscitado pela área
técnica estaria fulminado pela prescrição. Isso nos termos do
at. 71, da Lei Complementar 621/2012. No mérito, também a
presente irregularidade, não há materialização no que diz respeito à ausência dos serviços prestados. Razão pela qual, também, deve se registrar que esse vínculo com o Município de
Afonso Claudio se deu em caráter precário por meio de designação temporária. Mas essa irregularidade, por si só – como dito pela defesa, em tese preliminar - estaria fulminada pela
prescrição. O segundo indicativo de irregularidade suscitado
pela área técnica, que consta, o item 2.2, da ITC, alega-se a “incompatibilidade do exercício simultâneo dos cargos efetivos de
médico na Assembleia Legislativa, com o cargo de médico efetivo no Município de Brejetuba, e a ocupação da função de vereador, o mandato eletivo pelo qual foi eleito, no Município de
Afonso Claudio”. A área técnica construiu toda a argumentação
lógica no sentido de que estaria ocorrendo uma violação ao art.
www.tce.es.gov.br

37, inciso XVI, por entender que haveria a acumulação indevida
de três cargos. O fato é que o cargo de mandato eletivo, apesar
de receber o nome de cargo, tecnicamente falando, a defesa
entende que não se aplica no conceito do art. 37, XVI, porque
está previsto no conceito do art. 38, da Constituição de República. Estou juntando aqui uma consulta do Tribunal de Contas de
Minas Gerais, Consulta 862810, onde esse tema foi profundamente debatido no sentido de que o acúmulo de dois cargos
efetivos, que é o cargo de médico, médico efetivo com vínculo
na Assembleia, e o cargo de médico com vínculo no Município
de Brejetuba, não há incompatibilidade com o fato dele também exercer o mandato eletivo. Porque o mandato eletivo, previsto no 38, não se confunde com o cargo, emprego ou função,
previsto no art. 37, inciso XVI. A defesa está trazendo esses elementos. Estamos requerendo a juntada dessa consulta formulada junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Peço vênia para ler fragmentos que externam e demonstram
que o caso, lá analisado, é exatamente idêntico ao caso aqui
versado. Diz a consulta: “Exercício de mandato eletivo de vereador com dois cargos públicos acumuláveis”. “Imagine-se um
servidor ocupante de dois cargos de professor municipal, em
horário noturno, e que tenha sido eleito para o mandato de vereador, cujo horário de trabalho seja diurno, as segundas, quartas e sextas, das 14:00 h às 18:00 h, por exemplo. Note-se a
compatibilidade de horário para o exercício de todos os misteres. Será que esse servidor deveria, para assumir o múnus público de vereador para o qual foi eleito, afastar-se de um dos
cargos de professor? Mandato eletivo não se confunde com
cargo, emprego ou função. Embora seja usual a expressão “cargo de vereador”, esse “cargo” popularmente mencionado, de
natureza política, não se confunde com o cargo público, de que
cuida o Estatuto do Servidor Público. Suas regras são absolutamente distintas. Tais distinções colacionadas da doutrina e da
própria Constituição, demonstrar que o preceito contido no art.
37, III, que agasalha o princípio da não acumulação de cargos
públicos, não alcança o mandato de vereador. Quero dizer: o
mandato decorrente de representação política não se confunde
com o cargo público de que trata o inciso XVI do art. 37. Assim,
com esses fundamentos, tenho que a regra do art. 38, III,
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da Constituição da República deve ser interpretada para se considerar a possibilidade de o servidor eleito vereador, não se
afastar dos cargos públicos acumuláveis ocupados. Tal conclusão reside no fato de que, nessa hipótese, estar-se-á acumulando dois cargos públicos com um mandato eletivo, duas remunerações com um subsídio, o que é permitido, e não três vínculos
em três cargos públicos, o que, como vimos, é vedado. Conclusão, é permitido ao servidor público ocupante de um ou dois
cargos públicos acumuláveis na forma do art. 37, inciso XVI,
eleito para o mandato político vereador, acumular as três funções”. Essa foi a conclusão externada quando o Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais analisou um caso exatamente idêntico a esse. Ou seja, era um servidor público que ocupava e detinha a acumulação de dois cargos efetivos e também
veio sagrar-se vencedor nas eleições municipais. E lá exerceu o
mandato de vereador. Portanto, a fundamentação que a defesa
está trazendo aqui é de que a vedação prevista de acumulação
prevista no art. 37, inciso XVI, quando se fala emprego, cargo
ou função. Não está contido aqui o mandato eletivo, porque o
mandato eletivo tem também natureza constitucional, e está
previsto no art. 38, inciso III. Razão pela qual entendemos que
não há incompatibilidade nas funções. E muito mais não há que
se falar em restituição. Porque não resta materializado nos autos, em momento algum, que determinado serviço ou determinada atividade tenha deixado de ser exercida. Isso, por quê? Há
pela compatibilidade de horário nas funções que ele desempenhava como médico na Assembleia, como médico no Município
de Brejetuba e como vereador no Município de Afonso Claudio.
Portanto, a defesa entende, com devido respeito, que diante
dos esclarecimentos que estão sendo prestados há que se afastar o apontamento de irregularidade veriﬁcado pela área técnica. Por último, o último argumento suscitado diz respeito à relacionada suposta assinatura irregular no registro de frequência na Assembleia Legislativa. Ora, as datas suscitadas pela
área técnica referem-se a dois dias no ano de 2013, mais precisamente o dia 04 e o dia 18 de dezembro de 2013. A área técnica entende que ele esteve presente na sessão da câmara municipal e registrou o seu ponto na Assembleia Legislativa. A área
técnica entende como sendo esse indicativo de irregularidade.

Estamos trazendo, ﬁcou demonstrando nos autos, que as sessões na Câmara Municipal de Afonso Claudio aconteciam no
período matutino, 09 hs. O período que ele trabalha na Assembleia Legislativa era no período vespertino. Afonso Claudio ﬁca
numa distância de aproximadamente 140 km de Vitória. É perfeitamente factível que ele tenha participado da sessão na Câmara Municipal de Afonso Claudio, devendo, inclusive, ter conseguido almoçar na Assembleia Legislativa. E de lá, desempenhar o seu trabalho. Razão pela qual entendemos que diante
do que consta dos autos, não há elementos também capazes de
ensejar que esses dois dias ele não teria prestado seu serviço na
Assembleia Legislativa. Trata-se, com todo respeito à área técnica, de uma ilação que não possui qualquer respaldo dentro
dos autos. Muito pelo contrário, todos os argumentos que estão sendo trazidos, demonstram, como perfeitamente factível,
ele ter participado da sessão no horário matutino; de lá ter se
deslocado para Vitória; e aqui, ter prestado o serviço no período vespertino, já que sua carga horária é de 30 horas semanais.
Inclusive, com possibilidade de compensação com banco de horas. Razão pela qual entendemos que esse indicativo de irregularidade também deve ser afastado por esta Corte de Contas.
São essas considerações, senhores conselheiros. Estou requerendo a juntada do presente memorial juntamente com os documentos que acompanham no sentido de que os três apontamentos de irregularidade sejam afastados. O primeiro, pela
prescrição. E os dois últimos, pelo enfrentamento meritório,
porque a defesa entende que não subsiste os apontamentos
suscitados pela área técnica e consequentemente que os atos
aqui analisados e a denúncia, em si, sejam julgada improcedente por esta Corte de Contas. São as considerações! Muito
obrigado!” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO – “Senhor presidente, vou deferir a juntadas dos
documentos e adiar o julgamento.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente,
apenas com relação ao primeiro processo relatado, objeto de
sustentação oral, havia proclamado que iria manter em pauta,
adiado. Mas, como há alegação de prescrição, vou retirar o
processo de pauta, encaminhar à área técnica e ao Ministério
Público para análise.” 02) Após, o senhor presidente, consewww.tce.es.gov.br

lheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, passou a palavra ao
senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, que procedeu à leitura do relatório do processo TC-5715/2007, que
trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor
Aluizio Carlos Correa, concedendo, em seguida, a palavra ao
advogado do interessado, senhor Anderson Sant’ana Pedra,
que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator,
sua excelência adiou o julgamento do feito, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento
dos autos ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a
seguir transcritas: O SR. ANDERSON SANT’ANA PEDRA – “Boa
tarde, senhores conselheiros! Boa tarde, representante do Ministério Público e servidores do Tribunal de Contas! Como bem
relatado, de forma sintética, mas precisa, pelo conselheiro Sérgio Borges, trata-se de um processo de 2007, analisando o
exercício de 2005. Cujo processo que já aponta para atos supostamente irregulares praticados há mais de uma década. Ou seja, atualmente trata-se de um processo até mesmo de difícil
instrução processual pelo alargado tempo da prática dos atos.
Este processo teve algumas intercorrências processuais. E agora retorna a este Plenário para apreciação de vossas excelências. Peço vênia em razão até do tempo longo - desde a instauração, primeiro julgamento até a presente data - para trazer
duas preliminares, que não foram trabalhadas em momento
oportuno. Até porque eram teses que, até então, só restava discutir em sede doutrinária, não em sede jurisprudencial. Quer
seja do Judiciário ou de uma jurisprudência administrativa como deste Tribunal de Contas. Então, excelências, inovo no processo - diferente do recurso apresentado há mais de uma década- trazendo primeiramente a preliminar da incompetência de
julgamento de contas por parte deste Tribunal. Tendo em vista
aquilo que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal em
sede de repercussão geral no RE 848826 e no RE 729744. Nesses recursos extraordinários ﬁcou ﬁxada a seguinte tese: “É exclusivamente da câmara municipal a competência para julgar
as contas de governo e as contas de gestão dos prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas auxiliar o poder legislativo municipal. Tenho certeza de que vossas excelências conhecem essa
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tese. Essa tese vem sendo muito debatida em sede de controle
de contas, de atos de gestão por parte dos Tribunais de Contas.
E como estamos falando do exercício de 2005, aquela época o
Tribunal de Contas não fazia distinção entre atos de gestão, tomada de contas. Eram todos relatórios de auditoria. E para cá
foram trazidos, como sendo atos de gestão, contas de gestão
do, então, sr. prefeito Aluizio Carlos Correa, aqui defendido por
mim. Pois bem, excelências! Além dessa tese de incompetência
do Tribunal de Contas para julgar as contas do prefeito, segundo entendimento do STF, outra preliminar que trago – aí, já a
partir de uma jurisprudência administrativa deste Tribunal de
Contas, do TCU e também de diversos Tribunais de Contas do
Brasil - é com relação à individualização da conduta. Uma garantia constitucional. Que os Tribunais de Contas, recentemente, começaram a observar - recentemente, de oito a dez anos
para cá; o TCU, talvez, há mais tempo - mas que o Tribunal de
Contas aqui, em 2006, quando realizou auditoria não observou.
Aquilo que vossas excelências manuseiam no dia a dia, que é a
matriz de responsabilização. Se vossas excelências observaram, como bem disse o conselheiro relator, este processo só
tem uma pessoa defendendo: o senhor prefeito. Porque anteriormente, conselheiro Rodrigo Coelho, todas as responsabilidades recaiam sobre o prefeito, sobre o presidente da câmara,
como se ele tivesse o dom da onipresença. Os Tribunais de Contas evoluíram, começaram a cumprir aquilo que determina a
Constituição acerca da individualização da sanção. E começou
a aplicar, de forma acertada, a matriz de responsabilidade, a
matriz de responsabilização. Falta, então, nestes autos a matriz
de responsabilização. Como bem disse o conselheiro Rodrigo
Chamoun, no Acórdão TC-946/2016, “a ausência de matriz de
responsabilização importa no reconhecimento da ausência de
pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo”. Esse foi o voto de vossa excelência no Processo TC4091/2005, mas num acórdão de 2016. Situação idêntica. Tribunal de Contas, Plenário deste Tribunal, vossas excelências
apreciando um processo antigo, de 2005 – mesma época deste
processo que estou fazendo esta defesa – entende que “na época não houve a individualização da sanção”. Não cabe aqui
agora falar em responsabilização. Em outro julgado, também

de 2016, Acórdão TC-833/2016, de relatoria do conselheiro Domingos Taufner, à unanimidade este Tribunal de Contas extinguiu o processo por ausência de matriz de responsabilização.
Então, excelências, em sede de preliminar faço requerimento
aqui, a vossas excelências, que este processo seja extinto. Quer
seja pela incompetência do Tribunal de Contas, nos termos da
tese do STF, quer seja pela ausência de matriz de responsabilização. Ou de forma sucessiva, que se reabra, que se determine
diligências externas para, então, apurar essa matriz de responsabilização. Mas creio eu, em virtude do longo tempo, seria imprestável qualquer diligência nesse momento processual. O
que foi também discutido, foi voto vencido o conselheiro Ranna
nesse processo que mencionei, de relatoria do dr. Rodrigo Chamoun. Excelência, ultrapassadas essas preliminares, antes de
adentrar ao mérito, faço uma observação e também inovo, em
virtude das alterações ocorridas. Que este Plenário, caso supere as preliminares, analise o mérito do processo a partir daquilo que veio normatizado pela Lei 13.655/2018. A famosa lei que
alterou as normas de interpretação do direito brasileiro. Lá, em
seus art. 22 e 24, consagra o princípio da realidade. Dizendo
que os órgãos de controle, o Judiciário, a esfera administrativa,
ao analisar qualquer ato, reconheça, leve em consideração a
realidade fática do momento da prática do ato. E esse é o grande desaﬁo, eu acho, atual. Quando qualquer Tribunal demore a
julgar – de Contas ou Judiciário – possa fazer esse reporte à
época dos fatos. Porque, como agora analisar a ideia de moralidade, de ética, de publicidade, no momento em que falamos
de compliance na administração pública, compliance nos contratos? Vou julgar com a cabeça de 2018 um ato praticado em
2005? Vai ser possível transpormos para aquela realidade? Ou
até que ponto estaríamos contaminados pela modernidade?
Modernidade positiva, diga-se de passagem. Mas que não pode ser aplicada ao passado. Então, peço aqui que vossas excelências, ao analisar as questões meritórias, levem em conta o
princípio da realidade trazida nos art. 22 e 24, da Lei 13.655, de
abril deste ano. Excelências, com relação ao mérito, abordarei
alguns pontos trazidos no relatório. O primeiro ponto é de um
suposto pagamento indevido ao prefeito e ao vice-prefeito municipal. Esse suposto pagamento indevido ao prefeito e ao vicewww.tce.es.gov.br

-prefeito municipal ocorreu por conta de uma lei – Lei Municipal 621 – aprovada em dezembro de 2004. A área técnica do
Tribunal de Contas entendeu que essa lei não observou o princípio da anterioridade. Ou seja, que a lei que remunera os
agentes políticos deve ser ﬁxada antes das eleições. Ocorre, excelências, que esse comando constitucional, da Constituição da
República Federativa do Brasil, foi alterado em 98, e depois em
2000. Onde restou o princípio da anterioridade, apenas para os
vereadores. Para os prefeitos não há que se falar em anterioridade. Mas porque a área técnica trouxe isso no relatório? A
área técnica trouxe isso no relatório porque a Lei Orgânica do
Município de Presidente Kennedy não foi alterada. E aí o debate, o ponto jurídico a ser debatido é: é realmente necessário
mudar a Lei Orgânica do Município de Kennedy? Ou pelo princípio da simetria constitucional, já chancelado pelo Supremo
Tribunal Federal em sede de processo legislativo se aplica automaticamente? Então, eu vou considerar que a alteração só é
obrigatória quando for de interesse do controlador? O enunciado normativo, a letra, não foi alterada da Lei Orgânica de Kennedy. Mas a norma foi alterada. A norma é aquilo que se extrai
do enunciado normativo. E a partir da alteração da Constituição Federal, pela Emenda 19 e pela Emenda 25/2000, essa lei
que estamos falando é de 2004, então a Lei Orgânica de Presidente Kennedy passa a ter uma outra norma. Uma norma inspirada a partir da alteração da Constituição Brasileira, e não da
necessidade de alterar a lei orgânica. E como vossas excelências bem sabem, toda lei aprovada goza de presunção de constitucionalidade. A nós, cidadãos, não é dado descumprir uma
lei sem nos responsabilizarmos por isso. Não estou aqui aﬁrmando que o Tribunal de Contas não teria competência para
declarar a inconstitucionalidade ou ter uma norma como inconstitucional. Não é isso! Mas que a decisão deste Tribunal de
Contas sobre qualquer possível inconstitucionalidade tenha eﬁcácia para o futuro, eﬁcácia ex nunc. E não retroagindo para
punir alguém que estava aplicando a lei que se presume constitucional. Outro ponto que trago para consideração deste Plenário é relativo à contratação de um show gospel. O Município
de Kennedy, em seus festejos comemorativos, contrata um
show, vários shows. E contrata um show de Marquinhos GoSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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mes, cantor de música gospel. Gospel não é relacionado à religião. E a área técnica aponta que o Estado aqui, no caso o Município de Kennedy, deixou de ser laico para promover determinada religião. Gospel, no dicionário, quer dizer “canto característico dos cultos evangélicos da comunidade negra norte americana com frequência inﬂuenciada pelo blues e pelo gênero
folclórico daquela comunidade. Cântico religioso de negros
africanos”. Esse é o signiﬁcado da palavra gospel. Mas, excelências, boa parte de vossas excelências é do interior ou foram
à festa no interior, ou vão à festa no interior. O prefeito em que
promover lazer. Lazer é um direito fundamental, a cultura é um
direito fundamental, ambos estão previstos constitucionalmente. Será que o lazer só é dado para quem gosta de música country, para quem gosta de sertanejo, para quem gosta de rock?
Não pode ser dado lazer a quem é protestante? Contratar padre Fabio de Melo, isso não poderia, um show? Ele é um artista.
Ou Roberto Carlos, da terra do conselheiro Rodrigo. Não poderia cantar Jesus Cristo em seu show, custeado pelo Estado? Então, acho que devemos ter um cuidado. Uma questão simples
como essa jogar luzes para condenar alguém porque contratou
um músico de um determinado seguimento musical. Reitero
aqui os pedidos preliminares de extinção do processo sem o julgamento de mérito. E caso, vossas excelências avancem no mérito, que sejam considerados regulares os atos praticados em
virtude do que aqui foi exposto. Muito obrigado!” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Senhor presidente, solicito a juntada das notas taquigráﬁcas e de eventuais
documentos. Mantenho processo em pauta.” 03) Em seguida, o
relator, senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
procedeu à leitura do relatório do processo TC-4000/2018, que
trata de Representação em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento, concedendo, em seguida, a palavra à advogada do Consócio CNN, senhora Bárbar Dalla Bernardina Lacourt, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência adiou o julgamento do feito, solicitando a
juntada aos autos das notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos trazidos pela interessada e o posterior encaminhamento dos autos ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: A SR.ª BÁRBARA DALLA BERNARDINA

LACOURT – “Cumprimento vossa excelência, presidente; cumprimento o ilustre relator e demais conselheiros; o ilustre procurador; servidores e demais presentes. Este processo, como
relatou o conselheiro Sérgio Borges, decorre de uma representação feita pelo deputado estadual Euclério Sampaio, apontando supostas irregularidades em uma licitação, que está sendo
conduzida pela Cesan, para contratação dos serviços de gerenciamento das obras de um programa de grande porte chamado
“Programa Águas e Paisagens”. Esse programa é ﬁnanciado
pelo BIRD. Faço uso da palavra em nome do Consórcio CCN, que
fez seu pedido de habilitação nos autos, no ﬁnal de julho deste
ano; portanto, há uns quarenta dias. E, assim, fez com fundamento no art. 294 do Regimento Interno. Então, como o processo foi pautado na data de hoje e obtivemos, junto ao gabinete
do relator, a informação de que esse pedido de habilitação seria analisado pelo Plenário, meu objetivo aqui, inicialmente, é
ratiﬁcar perante todos, perante vossas excelências, o nosso interesse jurídico e, de fato, ser habilitado no processo. O Consórcio CCN não é o pretenso vencedor da licitação; é o consórcio
que apresentou a proposta mais bem classiﬁcada no certame e
que, portanto, será contratado, caso eventualmente esse certame tenha prosseguimento e atinja seu ﬁm. Então, para essa razão, é obvio que o consórcio tem sim interesse jurídico para integrar ao feito e é obvio também, com o devido respeito, que
esta Corte deve deferir o seu ingresso nos autos, inclusive com
observância ao enunciado nº 3 da Súmula Vinculante do STF,
que diz que quando os atos do Tribunal de Contas tiveram o
condão de interferir na esfera jurídica de um particular a ele deve ser garantido o direito de contraditório e da ampla defesa.
Feito esse registro, aproveito o ensejo para registrar que o nosso acesso aos autos ainda não foi facultado, justamente porque
se trata de um processo sigiloso. Embora, agora eu tenha ﬁcado, confesso, um pouco confusa com essa informação. Se o processo é sigiloso, esta sessão então não deveria estar sendo pública. Mas, de toda maneira, como o processo é sigiloso, ainda
não tivemos acesso aos autos. Mas conseguimos ter acesso ao
conteúdo da fundamentação da representação por meio de
uma decisão preliminar que esteve disponível no site, pelo menos estava, em junho, quando baixei no site. E era uma decisão
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preliminar cujo relatório trazia a síntese da representação do
deputado. E essa fundamentação, com todo respeito, é uma
fundamentação absolutamente precária, e que denota o cunho
político dessa representação. O que não chega a surpreender,
dado o seu autor, né? Bom! Mas o fato é que para evidenciar a
precariedade dessa fundamentação, gostaria de registrar aqui,
conselheiros, que o fundamento principal da denúncia é a suposta inexequibilidade da proposta, que teria apresentado um
desconto de 60% sobre o valor do orçamento. Isso é uma inverdade! Porque nessa licitação não existe valor de orçamento,
não existe preço de referência, não existe preço sobre o qual o
consórcio pudesse dar desconto. O que existia, apenas, era
uma previsão do limite de valor que poderia ser investido dentro do programa com serviços de gerenciamento. Inclusive, um
valor que foi cotado no câmbio de muitos anos atrás, de 2014,
salvo engano. Então, conselheiros, o que fez o consórcio foi
apresentar uma proposta absolutamente vantajosa para o poder público. Uma proposta que é fundada sobre premissas de
eﬁciência, de amplo uso de tecnologia. O que só é possível porque não estamos falando aqui de qualquer empresa ou de
qualquer consórcio. Estamos falando de um consórcio que é
composto por três empresas de altíssimo nível: a NIP, que é
uma empresa espanhola, que realiza projetos ﬁnanciados pelo
Banco Mundial, em mais de vinte países, e que no Brasil, inclusive, escolheu Vitória como sua sede; a Cobrape, que é uma das
empresas com maior número de contratos de gerenciamento
de programas no Banco Mundial no Brasil; e a Concremat, que
atualmente é a maior empresa de engenharia no Brasil. Então,
feitos esses registros, gostaria de reiterar, como já foi mencionado pelo ilustre relator, que existe uma medida cautelar que
suspendeu o trâmite dessa licitação no início do processo. Mas,
pelas informações que estão disponíveis no andamento, e agora foram conﬁrmadas no relatório do conselheiro, já existe uma
manifestação da área técnica nos autos, depois da concessão
dessa medida cautelar. O que nos permite supor que ao menos,
em tese, essa medida cautelar, então, já está em condição de
ser reapreciada por este Plenário, no sentido de mantê-la ou
não. Mas no sentido de dar uma deﬁnição ao caso. É muito importante que essa deﬁnição ocorra, eminentes conselheiros.
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Porque a situação de indeﬁnição é uma situação que tem efeitos muito deletérios. Aﬁnal de contas, estamos falando de um
projeto que prevê investimento de mais de um bilhão de reais.
E o atraso na contratação dos serviços de gerenciamento implica em atraso nas obras do programa. E isso prejudica a população que seria beneﬁciada com serviços de saneamento que
serão realizados pelo programa. Isso frustra geração de emprego e renda. Serão centenas de empregos gerados, tanto pelo
contrato de gerenciamento quanto pelos contratos de obras,
propriamente ditos. Frustra a receita ﬁscal dos municípios, onde essas obras serão executadas. E gera risco de que as obras
que já estão em andamento - já existem algumas em andamento - sigam sem gerenciamento, sem ﬁscalização apropriada. Isso sem falar num risco mais direto de todos, que é o risco de
perda de uma proposta absolutamente vantajosa para a administração pública. Porque é apresentada por empresas absolutamente competentes, absolutamente especializadas em gerenciamento, inclusive de programas do Banco Mundial. Então,
sobre cuja exequibilidade, não deve haver maior dúvida. Eminentes conselheiros, já encerrando minha fala, concluo, requerendo pelo deferimento do nosso pedido de habilitação. Embora não tenhamos tido oportunidade, ainda, de exercer o nosso
contraditório e a nossa ampla defesa por escrito no processo,
requeiro também que este Plenário aprecie com a brevidade
necessária, independentemente de manifestação escrita do
consórcio nos autos, a manutenção ou não da medida cautelar.
Porque essa situação de indeﬁnição de simples sobrestamento
do certame é extremamente prejudicial para o poder público e
para as empresas, que, aﬁnal de contas, ﬁcam limitadas de seguir no projeto ou não. Então, essa deﬁnição é uma deﬁnição
que interessa a todos. Por essa razão, faço este pedido. Muito
obrigada!” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES – “Senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria de
dizer a defendente que o processo segue o Regimento do Tribunal e as leis. Para se ter uma decisão segura tem que ouvir todos. E assim está sendo feito no Tribunal. Solicito a juntada das
notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos. E mantenho o
processo em pauta.” 04) Haja vista solicitação de sustentação
oral o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FER-

REIRA PINTO, com base no artigo 327 do Regimento Interno
desta Corte, comunicou que este Plenário passará a admitir a
realização de sustentação oral em recurso de agravo, em conformidade com o artigo 937, inciso VIII, do novo Código de Processo Civil, passando a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO
COELHO DO CARMO, que procedeu à leitura do relatório do
processo TC-974/2018, que trata de Agravo interposto pelo
MPEC, concedendo, em seguida, a palavra ao advogado da Viação Sanremo Ltda, senhor Anderson Sant’ana Pedra, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência adiou o julgamento do feito, solicitando a juntada aos
autos das notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento dos autos
ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir
transcritas: O SR. ANDERSON SANT’ANA PEDRA – “Excelências, como bem relatado pelo conselheiro Rodrigo Coelho do
Carmo, trata-se de um processo que envolve a concessão serviço de transporte coletivo do Município de Vila Velha. Conselheiro relator, apenas gostaria de fazer uma observação. Chamo a
atenção de todos porque essa observação é muito importante.
Pelo o que entendi do relatório - talvez eu tenha escutado de
forma equivocada - mas parece que a área técnica sugeriu,
após a manifestação das contrarrazões, a sustação do contrato. E pela cópia do agravo, formulado pelo Ministério Público
de Contas, não consta esse pedido de sustação. Salvo se teve algum acréscimo a esse agravo, e a parte não foi notiﬁcada e intimada. O pedido do agravo se resumiu em permanecer o contrato. Acho até ausência de interesse processual, é ingressar
com uma ação para permanecer o contrato que está sendo vigente e executado. E foi pedido para determinar que, em 180
dias, ﬁzesse uma nova licitação. Esse foram os dois pedidos do
agravo. Não tem pedido no agravo sobre a sustação ou a declaração, decretação de nulidade do contrato ﬁrmado em 1995.
Então, até em homenagem ao princípio da não surpresa, positivado pelo CPC, mencionado, ainda há pouco, pelo presidente.
O art. 9º e o art. 10, do CPC 2015, traz o princípio da não surpresa. Então, caso tenha esse pedido, excelência, gostaria que
fosse intimado novamente e aberto prazo para contrarrazões
novamente. Ou talvez, a área técnica ocorreu um erro material,
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um pequeno deslize. E aí não há necessidade. Espero! Esse pedido, esse agravo, trazido pelo Ministério Público, merece uma
reﬂexão importante. Porque vossas excelências já, há algum
tempo, se debruçam sobre essas questões envolvendo a sustação de contratos ou a declaração de nulidade dos contratos. E
aí, algo também trazido pela Lei 13.655, que disse em minha
sustentação anterior, principalmente nos art. 20 e 21, da Lei
13.655, que trata das consequências práticas da decisão. Então, agora, os órgãos de controle, o órgão judiciário, administrativo, quando sugerida a nulidade ou a suspensão de qualquer contrato, deve levar em consideração as consequências
práticas dessa decisão. E aí, excelências, o que eu trago aqui
para destacar as consequências práticas de uma possível ﬁxação de prazo para realizar licitação? Repito, o agravo não pede
a sustação do contrato, nem a nulidade. Pede para se manter o
contrato e para abrir novo procedimento licitatório a ser ﬁndado em 180 dias. Pergunta, excelências. Está tudo garantido que
em 180 dias a licitação vai terminar? Vossas excelências, em
180 dias, conseguirão julgar o processo principal? Não duvido
da eﬁciência de vossas excelências, mas estou dizendo da marcha processual. E sabemos como é. E aí, como ﬁca o princípio
da segurança jurídica, da boa-fé, da conﬁança legítima? O município publica um edital, com um contrato vigente? E quando
esse ganhador da licitação, se ocorrer, der os 180 dias e ele fala: “agora o contrato é meu”; e tem outro lá prestando serviço
que está discutindo a nulidade ou não do contrato? Olha só que
insegurança jurídica estaríamos colocando na administração
pública vilavelhensse. A conﬁança legítima ﬁca aonde? E outro
ponto, consequências práticas dessa decisão. Se o Ministério
Público pede que em 180 dias reste concluído o processo licitatório, então está pressupondo que o contrato atual, como disse,
180 dias, vai dar (palavra inaudível). E aí indago: e os investimentos feito pelo particular? O município indenizará o particular? Rescisões de contrato de quase 500 funcionários, multa de
FGTS, o município indenizará? A área técnica fez o seguinte corte, impreciso, com todo respeito: segundo um elemento técnico, salvo engano o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, serviço
de concessão de transporte coletivo, em quinze anos ocorre a
recuperação do valor investido. A área técnica partiu do presSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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suposto que todos os investimentos ocorreram na Década de
90, 1995. De 1995 para cá nenhum investimento fez essa empresa. Talvez estejam rodando ainda os ônibus de 1995. Acho
pouco provável. Essa empresa deve ter reformado seu pátio;
reformado sua cantina, para atender os seus empregados; a
garagem, para lavagem dos ônibus. E se esses investimentos
foram feitos há cinco anos, há quatro anos, quem vai garantir
a indenização desse investimento? É o município? Isso foi quantiﬁcado? Foi parametrizado? Então, excelências, não basta – o
que diz a nova Lei 13.655 - declarar nulidade. Infelizmente, não
temos uma varinha mágica quando tudo se resolve. E vossas
excelências sabem disso, tem sensibilidade. Este Plenário, constitucionalmente é concebido por um critério de indicação que
apura também a sensibilidade de vossas excelências quando
foram escolhidas para estarem aqui. Há uma crítica que, às vezes, este Tribunal recebe, para quem não conhece a realidade
de Tribunais, inclusive judiciais, mundo afora - Alemanha, Canadá, Inglaterra, Holanda. Por que? Aplicar o direito é fácil. Seria uma linguagem quase binária, a lei diz isso, aconteceu isso,
aquilo. Mas não é! E vossas excelências têm a sensibilidade,
porque foram escolhidos, porque têm essa característica, além
do notório conhecimento, para veriﬁcar quais são as consequências práticas dessa decisão no Município de Vila Velha. E friso
que aqui estamos discutindo o agravo. O agravo está pedindo
uma medida cautelar. Essa medida cautelar necessita do periculum in mora, qual o risco nós temos no contrato que está há
mais de duas décadas em vigência? Não estou dizendo que não
temos que discutir, um vício se ocorreu, vício originário. Mas
decidir isso agora, em forma cautelar? Este processo, uma decisão monocrática do conselheiro Sérgio Aboudib, em substituição ao conselheiro Cotta Lovatti, disse: “Não veriﬁco aqui o periculum in mora”. Esse processo já está há mais de vinte anos.
Disse o conselheiro Aboudib: “A propósito do fumus boni iuris é
oportuno veriﬁcar que o serviço já está sendo prestado. E não
há motivo para crer que possa ser ilegalmente interrompido
prejudicando sua continuidade. Desse modo, não percebo a
existência desse requisito. Quanto ao periculum in mora, sinto
que não qualquer risco de que a demora, em uma decisão deste Tribunal, possa resultar em lesão a continuidade da presta-

ção de serviço. Em especial, percebo se o serviço tem sido prestado continuamente nos últimos 22 anos, diﬁcilmente se poderia suscitar que agora está em risco de ser interrompido. O que
descaracteriza, por si só, o periculum in mora. Portanto, também não considero que tenha se materializado o requisito”. Essa foi a decisão monocrática do conselheiro Aboudib, que foi
ratiﬁcada com o relator originário, dr. Cotta Lovatti, que foi
submetido ao Plenário por duas oportunidades. Primeiro, em
10 de janeiro de 98, por encaminhamento do conselheiro presidente, que a unanimidade entendeu que não continha nesses
autos o periculum in mora. E depois, em 20 de março, novamente este Plenário entende que não ocorre, no caso, periculum in mora. Excelências, esse agravo só merece um destino: a
improcedência. Não estou aqui dizendo com relação ao mérito.
Repito: este agravo foi pedido “manutenção do contrato e
abertura de licitação”. Manutenção do contrato, com todo respeito, o contrato está vigente, está produzindo seus efeitos,
acho que carece de interesse de agir. E “abertura de licitação”.
Esses são os pedidos do agravo. É isso que estamos discutindo.
E com relação à abertura de licitação, reforço a vossas excelências, abrir uma licitação com prazo de 180 dias, com qual ﬁnalidade? Está tudo certo? Está tudo combinado, para terminar
em 180 dias? De combinado, não no sentido pejorativo, perdoe-me, não nesse. Sabemos que o processo é lento. Só para vossas excelências terem ideia, a decisão do conselheiro Aboudib
foi de 10 de janeiro de 2018. Hoje, 11 de setembro, mais de 180
dias, e estamos aqui discutindo o agravo. Será que em 180 dias
conseguimos realizar uma licitação de concessão? Repito:
quais são as consequências práticas da sustação, da nulidade,
que não foram pedidas em sede de agravo? Por ﬁm, outro ponto – confesso que foi uma reﬂexão que tive hoje de manhã, pensando sobre este processo. Trago aqui, sempre que tenho oportunidade, converso com vossas excelências, com outros servidores que têm este Tribunal como um berço do direito público.
Porque o município não foi intimado? Quem foi intimado foi a
pessoa do secretário. No processo principal, vossas excelências
darão o comando para o município. Se vossas excelências dão
comando para o secretário, a pessoa do secretário, que pode
ser trocado, troco o secretário e ele não cumpre a decisão de
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vossas excelências e não tem força pujante, porque não citaram, não notiﬁcaram ou intimaram o município. Só trago essa
reﬂexão aqui, conselheiro relator, por conta da observação do
relatório de vossa excelência. Quando o senhor diz que os prepostos do município, que nem são, porque o município fala por
meio de sua procuradoria ou pelo prefeito. Estamos discutindo
o contrato assinado pelo prefeito. O agravo não estamos discutindo isso. Mas no processo principal se pede a nulidade de um
contrato assinado pelo prefeito. Estou intimando o secretário...
o prefeito assinou representando o município. Então, perdoe-me, mas tentando contribuir, creio que nessas circunstâncias e aí a fala de vossa excelência no relatório - foi porque os representantes do município não trouxeram defesa. Isso é estranho.
Será que esta Corte de Contas não pode estar sendo, querendo,
ser usada para algum ﬁm político? Porque aquele que deferia
defender o ato se omite, não apresenta nenhum documento?
Só vem a empresa? Então, são situações que chamo a atenção.
Sei que vossas excelências são sensíveis, mas trago a este Plenário. Muito obrigado pela oportunidade! Parabenizo a Corte
por adotar a disposição do Novo CPC em sede de sustentação e
agravo. Muito obrigado!” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Solicito a juntada das notas taquigráﬁcas e
da defesa oral do ilustre defendente. E adio o processo.” 05) Em
seguida, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO, inverteu a ordem da pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando a palavra à senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, que procedeu à leitura do relatório do processo TC-2758/2018, que trata
de Recurso de Reconsideração interposto pleo senhor Antonio
Lidiney Gobbi, concedendo, em seguida, a palavra ao advogado
do interessado, senhor Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, que
proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra à relatora, sua
excelência retirou o processo de pauta, solicitando a juntada
aos autos das notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos
trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento dos
autos à área técnica, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO – “Senhor presidente, senhora relatora, como muito bem
relatado, trata-se de um recurso de reconsideração interposto
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pelo sr. Antonio Lidiney Gobbi, ex-prefeito do Município de Marechal Floriano. Esse recurso visa combater o Parecer Prévio TC132/2017, que manteve o indicativo e a recomendação ao poder legislativo no sentido de que sejam desaprovadas as contas, do exercício ﬁnanceiro de 2015, mantendo ali dois apontamentos de irregularidades. O primeiro seria uma “inobservância dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da LDO
quanto a limitação do empenho”. E o segundo quanto a “inscrições em restos a pagar não processados sem disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente para pagamento”. Após a tramitação processual foi elaborada uma instrução técnica de recurso que refutou os argumentos suscitados pela defesa e manteve os dois
indicativos de irregularidades. A presente sustentação oral tentará abordar refutando os argumentos explorados na instrução
técnica de recurso no sentido de demonstrar ou, pelo menos,
fazer crer que devem ser afastados os indicativos de irregularidades ou, pelo menos, que seus efeitos sejam mitigados. Já que
a defesa entende que as irregularidades aqui, uma vez não
afastadas, não teriam o condão de repercutir, negativamente,
ao ponto de ensejar uma emissão de um parecer pela desaprovação das contas. O primeiro indicativo mantido pela equipe
técnica, “ausência de promoção pelo recorrente de limitação
de empenho e movimentação ﬁnanceira”. Quando da peça recursal, a defesa trouxe o argumento. E aí trouxe aos autos exatamente os comandos que ﬁcaram consignados quando do julgamento da PCA de 2015 do processo de Cariacica. Onde este
Plenário enfrentou esses dois temas que foram mantidos, no
que diz respeito ao ora recorrente. Ou seja, ele vem de um julgamento da câmara, e essas irregularidades já haviam sido enfrentadas pelo Plenário. Entendemos que os argumentos que
afastaram os indicativos de irregularidades na Câmara de Cariacica, e os mesmos fundamentos, também poderiam ser aplicados para o caso ora analisado. Em especial porque aqui, nesse caso, o objeto de recurso, restam apenas duas irregularidades que, na visão da defesa, se teriam um caráter meramente
formal. A área técnica não acolheu o argumento de defesa dizendo o seguinte: “No exame dos documentos disponíveis nos
autos, PCA 2015, Processo TC-3792/2016, apenso, observou-se
que a situação do déﬁcit primário, enfrentado pelo Município

de Marechal Floriano, não é idêntica ao do Município de Cariacica, Processo TC-4106/2016, como entende o recorrente. Veriﬁcou-se que o superávit primário alcançado pelo Município de
Marechal Floriano, ao ﬁnal do exercício de 2014, foi de R$
4.726.713,07, é insuﬁciente para custear o déﬁcit primário de
R$ 4.751.261,53. Portanto. O argumento da área técnica para
não acolher os argumentos recursais deve-se ao montante na
ordem de R$ 24.548,46, o que representa 0,051% do resultado
primário. Ou seja, abstraindo a questão meritória, mesmo se
considerarmos os argumentos suscitados pela área técnica para afastar o indicativo de defesa, suscitado na peça recursal,
entendemos que mantem a irregularidade aqui no sentido de
ensejar a “maculação” da prestação de contas num percentual
da ordem de R$ 24.548,46. O que perfaz 0,051% do resultado
primário. Portanto, o primeiro argumento que a defesa suscita
é que, caso não sejam afastadas as irregularidades pelos argumentos que também vamos suscitar da presente sustentação
oral, a manutenção da presente irregularidade é de pequena
monta. Razão pela qual este Plenário já tem entendido também por aplicar o princípio da insigniﬁcância ou da razoabilidade, principalmente quando os elementos dos autos demonstram que não houve o desequilíbrio ﬁnanceiro, por quê? A limitação de empenho está diretamente ligada, e a fundamentação pela rejeição, é no sentido de que aquela limitação de empenho trouxe prejuízo para a administração no sentido de macular as contas e demonstrar o desequilíbrio. Isso, percebe-se
claramente em todas as oportunidades que esta Corte de Contas já enfrentou. Cito aqui um julgado de Cariacica, de relatoria
do dr. Rodrigo, que enfrentou esse tema de uma forma muito
profunda. Principalmente trazendo os elementos fáticos no que
diz respeito à crise ﬁnanceira, vivida pelos municípios no ano de
2015. Mas abstraindo esse ínﬁmo valor, que foi considerado
pela área técnica para ensejar a recomendação ou o parecer
emitido no sentido de que as contas fossem desaprovadas,
também faço uma análise de todas as contas de 2014, 2015,
2016, para demonstrar que o Município de Marechal Floriano
pode ser considerado como exemplo no que diz respeito ao
equilíbrio das contas públicas. Explico o porquê. Uma vez observado que o resultado primário, o principal objetivo dele é
www.tce.es.gov.br

apontar a capacidade do município de gerar receita suﬁciente
para suportar as despesas correntes e de investimento. Então,
o resultado primário, o principal objetivo seria esse. A área técnica está solicitando que sejam desaprovadas as contas porque
o município não teria atingido o resultado primário, no percentual de 24 mil reais, aproximadamente, que é o valor que mencionei. Trago elementos objetivos que, no exercício seguinte ao
de 2015, o município houve um resultado primário, um superávit, na ordem de R$ 1.394.511,18. Isso pode ser registrado, inclusive do Relatório Técnico 06/2018, que analisou a PCA de
2016. Portanto, o argumento utilizado para desaprovar as contas ou pedir desaprovação das contas refere-se ao desequilíbrio
no resultado primário. Mas mostramos cabalmente por meio
das contas de 2016 que não há desequilíbrio das contas públicas, porque o resultado primário do município de 2016 perfez
um superávit na ordem de R$ 1.394.511,18. Portanto, mostra
claramente que as contas estavam equilibradas. Além disso, no
ano de 2016, a municipalidade arrecadou 105% em relação à
receita prevista. Ou seja, o município tinha uma previsão de 48
milhões de reais e arrecadou a quantia de R$ 50.398.937,67.
Mostrando também, com mais um argumento, que o município
nunca esteve com suas contas desequilibradas. E que essa mera inconsistência, aqui veriﬁcada, pudesse ensejar uma desaprovação das contas com base em um argumento de desequilíbrio das contas públicas. E mais, a própria ITR, que consta nos
autos, dá para perceber – e comprovamos nos autos - que no
ano de 2015 tivemos um resultado superavitário na ordem de
R$ 1.060.441,43. Razão pela qual também demonstra que as
contas da administração pública estavam equilibradas. Faço
menção que o demonstrativo de ativo ﬁnanceiro, ainda remanescia superior ao passível ﬁnanceiro. Mostrando também que
as contas estavam equilibradas. E de acordo com o que foi ressaltado nos autos, do processo de origem, e aí registro às ﬂs 75
e 77 dos autos, que a defesa entende que esses elementos não
foram considerados quando da área técnica, porque a área técnica menciona o presente indicativo de irregularidade, dizendo
que o prefeito ou a administração pública, não teria adotado as
medidas necessárias para limitação de empenho. Cito às ﬂs.
75/77 do processo originário, TC-3792/2016 onde há um decreSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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to normativo, que foi o Decreto 146/2015, onde foi determinado a contenção de despesas e a limitação de empenhos. Refutando o argumento externado peça área técnica tudo nos exatos comandos da LRF e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E
ademais, junto o Relatório Técnico 108/2017 no que diz respeito à meta de arrecadação do ano de 2015, mostrando que o
Município de Marechal Floriano bateu a meta de arrecadação
no ano de 2015. Porque a previsão de arrecadação era na ordem de 43 milhões. E foi arrecado um total de R$ 46.421.710,52.
Portanto, 107,95% do que havia sido arrecadado. Diante de todos esses elementos, que estamos trazendo em sede de sustentação oral - e também requerendo a juntada do presente memorial - entendemos que a mera inconsistência do resultado
primário, consistente em 0,51%, perfazendo um total de mero
R$ 24.548,48, principalmente porque o resultado primário, seu
objetivo é apontar a capacidade do município, gerar receitas
suﬁcientes para suportar as despesas correntes e investimentos. Uma vez observado, os anos de 2014, os anos de 2015, e
principalmente os anos de 2016, e principalmente a crise ﬁnanceira que aconteceu e que assolou os municípios no ano de
2015, demonstra claramente que as contas públicas do município estavam equilibradas. Razão pela qual a defesa entende
que essa mera inconsistência do não atingimento do superávit
primário, no importe de 0,051%, não é elemento suﬁciente a
ensejar a emissão de um parecer pela desaprovação das contas. Diante de todos esses elementos, diante de todos esses números que estamos trazendo, em sede de sustentação oral e
em sede recursal, que demonstram claramente que restavam
atendidos o equilíbrio das contas públicas. A defesa pede que
seja afastado o indicativo de irregularidade. Ou caso seja mantido, no importe de que seja mitigado seus efeitos. Porque não
tem o condão de ensejar a desaprovação das contas do Município de Marechal Floriano. O outro indicativo remanescente, e
são apenas dois, diz respeito a uma “suposta inscrição de restos
a pagar não processados, sem suposta existência de disponibilidade ﬁnanceira ou suﬁciência ﬁnanceira para pagamento”. A
ITR tentou a correção dos cálculos, mas manteve o indicativo
de irregularidade. Cito o Parecer Prévio 58/2017, no Processo
TC-4106/2016, PCA de Cariacica, onde este Plenário teve opor-

tunidade de analisar um tema idêntico. Peço vênia para rememorar o que ﬁcou consignado num profundo estudo, conduzido
pelo voto do relator, conselheiro Rodrigo Chamoun, que foi publicado no dia 04/09/2017, ﬂs. 43/53, do Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas. Assim consignou a fundamentação
que analisou a irregularidade exatamente idêntica à presente:
“Assiste razão à área técnica, visto que o gestor inscreveu restos a pagar não processados no valor de R$ 14.786.823,41, sem
disponibilidade ﬁnanceira. Entretanto, cabe destacar o esforço
ﬁscal realizado pela municipalidade diante da situação econômica apresentada nesse exercício. Visto que o Brasil passou, em
2015, por uma das mais graves crises econômicas da sua história, permanecendo em 2016. Portanto, o lapso temporal analisado neste processo é exatamente o lapso temporal que está
sendo analisado neste recurso. Diante da situação de recessão,
veriﬁquei que o gestor conseguiu melhorar a situação ﬁnanceira, já em 2016”. E concluiu: “Diante das constatações veriﬁcadas e mediante todo o esforço ﬁscal, realizado pela municipalidade, mantenho a irregularidade, mas não vislumbro que seja
suﬁciente para macular as contas do exercício”. E foi essa a conclusão externada naquele julgado, que este Plenário já teve a
oportunidade de se manifestar. E trouxe esse argumento em sede recursal. E foi afastado pela área técnica. Trouxe todos os
elementos que comprovavam que a situação veriﬁcada pela
área técnica não foi só amenizada no ano de 2016. Foi prontamente corrigida no ano de 2016, no Município de Marechal Floriano. Mostrando, claro que o município foi além do que o Município de Cariacica fez. O Município de Cariacica estava corrigindo, implementando medidas para correção. O Município de
Marechal Floriano corrigiu já no ano de 2016, afastando todos
os indicativos de inconsistências. A área técnica manteve o argumento suscitado afastando os argumentos de defesa, dizendo o seguinte: “Conforme o exposto, o recorrente não juntou
provas documentais dos argumentos apresentados. Dessa forma, não há elementos nos autos, TC-2758/2018, que comprovem o esforço ﬁscal no exercício subsequente ao ano de 2015,
alegado pelo recorrente”. Reiteramos todos os documentos que
foram citados. Reiteramos, inclusive, o próprio Decreto 146,
que é um documento capaz de demonstrar esse argumento
www.tce.es.gov.br

suscitado pela área técnica. Mas fui além, fui ao anexo 17, extraído do Processo TC-3650/2017, PCA de 2016, que estou juntando neste exato momento, para refutar os argumentos suscitados pela área técnica e demonstrar, de forma cabal, que o
município fez todas as medidas. E quando analisada essa documentação que ora está sendo juntada, podemos perceber que
o Município de Marechal Floriano reduziu a dívida ﬂutuante de
R$ 6.251.299,78. O Município de Marechal Floriano, por meio
do que consta do Relatório Técnico 06/2018, não violou a Lei de
Responsabilidade Fiscal, os seus art. 42 e 55. No ﬁnal do exercício deixou uma disponibilidade líquida de caixa de recursos não
vinculados na ordem de R$ 1.184.387,24, nos termos que pode
ser aferido da tabela 22, da ITR-06/2018. Também trazemos os
demonstrativos de ﬂuxo de caixa do ano de 2016, que é o anexo II, extraídos da PCA de 2016, mostrando que registrou uma
melhora nas receitas derivadas e originárias na ordem de R$
5.193.434,59 para R$ 6.094.666,91. Portanto, diante de todos
esses elementos que estamos trazendo aos autos, a defesa entende que os dois meros apontamentos formais, que foram suscitados pela área técnica, não teriam o condão de macular as
contas anuais do município. Razão pela qual pedimos que sejam afastados os indicativos de irregularidades. Mas, mesmo
assim, caso esta Corte de Contas, vossas excelências entendam
que os dois indicativos de irregularidades são remanescentes e
devem permanecer, entendemos que não teriam o condão de
macular as contas. E, subsidiariamente, requeremos que, caso
seja mantido os dois indicativos de irregularidades, que sejam
mitigados os seus efeitos, já que não tem o condão de repercutir negativamente ao ponto que seja emitido um parecer prévio
pela desaprovação. E que esse parecer possa ser emitido à câmara municipal no sentido de as contas possam ser aprovadas
ou aprovadas com ressalvas. São essas considerações! Requeiro a juntada do presente memorial com os documentos que foram mencionados na presente sustentação oral. Muito obrigado!” A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD
FREITAS – “Senhor presidente, solicito a juntada das notas taquigráﬁcas, memorial e de documentos. E encaminho o processo à área técnica para análise.” 06) Após a realização de sustentações orais, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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ABOUDIB FERREIRA PINTO, passou a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, para apreciação dos processos TC-11146/2015 e TC-8781/2017, com pedido de preferência. 07) O senhor procurador-geral do MPEC LUCIANO VIEIRA devolveu de vista ao relator o processo TC-11146/2015-2,
que trata de Representação em face da Secretaria de Estado da
Saúde, constante da pauta do senhor conselheiro RODRIGO
COELHO DO CARMO lendo trechos de seu parecer-vista, ratiﬁcando parecer anterior constante dos autos. O então relator,
senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI,
manteve o seu voto, ressaltando que sua divergência com o parecer ministerial era apenas de caráter processual. O senhor
conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN se reposicionou procedendo à leitura de adequação no dispositivo
de seu voto-vista, relativo à arguição de inconstitucionalidade.
Durante a discussão, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO, acerca da terceirização dos serviços de
saúde, ponderou que o concurso público com as atuais características e garantias deve se restringir a determinadas funções,
pelo que acompanhou o voto-vista do senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, bem como o restante do Plenário, restando vencido o então relator, que manteve
seu voto pela procedência da representação com aplicação de
multa, expedição de determinação e arquivamento, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. PROCURADOR-GERAL LUCIANO VIEIRA - (leitura do voto-vista) O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – “Presidente, o parecer ministerial só vem reforçar o teor do voto
proferido, apesar de manter uma divergência em relação ao
encaminhamento processual dada aos secretários de recursos
humanos do Estado. Então, mantenho o exato teor do voto proferido.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – “O relator é pela extinção do feito com relação ao secretário de administração e pela procedência dos secretários da saúde, com multa e determinação. A divergência
foi inaugurada em voto-vista do conselheiro Chamoun, acatando o entendimento com relação à extinção do feito...” O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN –
“Pela ordem, presidente! É justamente em relação a isso. Como

dei um voto, distribuí no sistema e depois acatei sem a sugestão do conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, vou fazer uma leitura do voto distribuído, apenas um trecho. É apenas para me reposicionar, antes de vossa excelência colocar em discussão. Sobre o concurso público, apenas sobre esse ponto. (leitura) Então, apenas acrescentando esse acórdão, que é bem recente.
Um trecho, o acordão é muito longo. Mas acho que responde
com bastante precisão a fundamentação do gestor, que alega
contratar designação temporária por um período transitório
em que há a perspectiva dos serviços públicos de saúde serem
fornecidos não por servidores públicos, e sim por organizações
sociais. Dito isso, mantenho o meu voto original, conforme distribuído. E não acolho a sugestão feita pelo conselheiro João
Luiz.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente, pelo o que entendi com as explicações do conselheiro Rodrigo Chamoun, o voto é o que consta do
sistema. É isso? Estou com o voto aberto aqui. Estava acompanhando atentamente uma parte da leitura realizada pelo conselheiro Rodrigo Chamoun. Não vou repetir a leitura, mas apenas frisando que o exercício de 2015, das 693 nomeações citadas em seu voto-vista, foi um decreto no dia 01/10, 99 nomeações; no dia 02/10, 95 nomeações; 14/10, 94 nomeações;
20/10, 103 nomeações; 22/10, 97 nomeações; 26/10, 99 nomeações, e no dia 28/10, 106 nomeações. Apenas no mês de
outubro de 2015. Senhor presidente, senhores conselheiros, sabemos da diﬁculdade que é a busca da recomposição dos quadros da saúde. Inclusive, até como pressão que algumas categorias fazem para evitar que novos médicos assumam cargos
em concurso público. Isso é notório. A imprensa cansa de divulgar isso. Além do esforço ﬁscal que tem que ter, ainda tem essa
outra barreira que não aparece aqui, que é a pressão de que algumas categorias que buscam diﬁcultar o acesso de novos proﬁssionais para prestarem serviços de saúde na rede pública do
Espírito Santo. Isso aí não sou eu que estou dizendo, os jornais
divulgam isso livremente. Não podemos fechar os olhos para a
realidade da diﬁculdade do serviço público de saúde. Concordo! Mas também não podemos ser mais realistas que o rei. Não
é com uma decisão do Tribunal de Contas que vamos conseguir
preencher todas as vagas. E será que preenchendo as vagas vawww.tce.es.gov.br

mos resolver os problemas? Ou será como foi abordado no voto-vista do conselheiro Rodrigo Chamoun? Outras maneiras podem ser encontradas para melhorar a questão da saúde. Conforme analisado e dito pelo acórdão do TCU. Será que temos
que apenas ﬁcar na trilha do concurso público nos moldes atuais ou podemos buscar novas alternativas? Não só para área
de saúde, mas para a área de educação também. Penso que
chegamos ao limite. Acredito no concurso público, sou oriundo
de concurso público, mas penso não deve ser para todas as áreas, da forma como proposto aqui. Penso que o concurso público, com essas garantias atuais, devem ser restritas à algumas
áreas. Penso que a contratação para as áreas de educação e
saúde pode ter uma nova modalidade, que seja mais ágil, que
consiga captar do mercado os melhores proﬁssionais sem as
amarras. Estamos vendo aí, e hoje foi discutido um processo
aqui que é um problema, vínculos excessivos, irregulares de
proﬁssionais da área de saúde. Será que o modelo atual vai mitigar isso? Penso que não. Penso que temos que buscar novos
modelos, novas alternativas. Por isso, senhor presidente, vou
acompanhar a divergência e o voto do conselheiro Rodrigo
Chamoun.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Acompanho a divergência do conselheiro Rodrigo Chamoun.” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
– “Da mesma forma.” 08) A senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS se retirou do Plenário durante a
apreciação do processo TC-11146/2015-2, constante da pauta
do senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, retornando m seguida. 09) Após a realização de sustentações orais e
apreciação de processos com pedido de preferência, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, devolveu a palavra ao senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO, para retomar a ordem natural da pauta.
10) No julgamento do processo TC-8775/2017, que trata de Pedido de Reexame interposto pelo MPEC, constante da pauta do
senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, o
senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN proferiu seu voto-vista pelo provimento parcial ao recurso, divergindo do relator para manter apenas a irregularidade relativa à restrição de competitividade, com sugestão de
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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multa de R$3000 para o senhor Pedro Costa, além de expedição de determinação e recomendação. Sua excelência reconheceu a precariedade da prestação de contas, como suscitada
no voto do relator, mas a relativizou, tendo em vista as circunstâncias do município, momento em que o relator adiou o julgamento para melhor análise, tudo conforme notas taquigráﬁcas
a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Estou dando provimento parcial
ao presente recurso (continua a leitura).” O SR. CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente, agradeço pela contribuição do conselheiro Rodrigo Chamoun. Em seu voto, no dispositivo, reconhece a irregularidade.
Tanto que faz recomendações ou determinações, inclusive com
relação à ausência de designação de ﬁscal; que, de fato, não
houve. Entendo, senhor presidente, como o Ministério Público,
da gravidade das irregularidades. E, ao dar provimento parcial,
o eminente conselheiro afastou, inclusive, irregularidade mais
grave, que é a liquidação e pagamento irregular com o ressarcimento. Peço vênia ao eminente conselheiro Chamoun para
manter meu voto. Inclusive com o indicativo de aplicação da
pena de inabilitação ao gestor pela gravidade dos atos perpetrados.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – “Pela ordem, só para complementar. Estamos falando de uma contratação de assessoria contábil que custou,
aproximadamente, dez mil reais por mês, no Município de Ecoporanga, que prestou, com liquidação irregular. É verdade! Irregular, ineﬁciente a liquidação do serviço. O escopo do contrato previa a assessoria em relação a CidadesWEB, LRF WEB, todos os sistemas, atualização de todas as normas de contabilidade pública. Não sei se vale a pena o secretário-geral das sessões colocar aí os dados, entrar no Sistema CidadES, Município
de Ecoporanga, exercício 2015. O que é possível veriﬁcar daí? O
município, no exercício de 2015, que contratou assessoria, que
custou 120 mil reais no ano, aproximadamente dez mil reais
por mês, prestou, tempestivamente, todas as informações exigidas pelo Tribunal. Além disso, cumpriu todos os limites da LRF
e os limites mínimos constitucionais. Então, em relação à prestação de contas e ao cumprimento do ordenamento, não há o
que se falar. Há o que se falar se liquidou perfeitamente essa

despesa ou não. A contabilidade pública é bastante complicada. Não só a legislação, mas a nossa capacidade inﬁnita de produzir normas novas todos os dias. Não só o legislador, mas aqui
mesmo produzimos muitas normas para os munícipes cumprirem. Tive curiosidade, para suscitar este debate, de levantar o
custo para executar uma contabilidade, muitas vezes mais simples, o custo do nosso setor ﬁnanceiro contábil, é um milhão e
meio por ano. Há de se entender que um Tribunal, que não arrecada, que tem serviços, os mais amplos, não tem os serviços
amplos que o município tem na sua execução ﬁscal, orçamentária e ﬁnanceira. Então, isso é para dar uma noção. Muitos falarão que são coisas incomparáveis. O fato é que a legislação
obriga a todos a prestação de informações, balancetes, balanços, para os órgãos de controle. Nós também temos essa obrigação. Então, com base nessas informações, reconhecendo a liquidação ineﬁciente, por lado, reconhecendo que a pouca estrutura contábil do município somada ao fornecimento da assessoria contábil, nesse modelo híbrido, possibilitou possivelmente os dados que estão aí na tela. Esses dados são inquestionáveis. Com base nisso é que relativizei essa irregularidade. Só
para explicar, porque são dois votos muito contrastantes.” O
SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO –
“Senhor presidente, entendo as colocações do conselheiro Rodrigo Chamoun. Tanto que ele reconhece que, de fato, existe a
irregularidade, está apenas mitigando os efeitos da irregularidade. Em momento algum ﬁz nenhuma crítica ao voto-vista de
sua excelência. Entendo que quanto mais baixo o orçamento,
quanto menor o município, mais simples serão as necessidades
para...e o núcleo mínimo para se fazer a contabilidade. Quanto
maior o orçamento, mais complexo será. Acredito que o nosso
Tribunal de Contas, dada a grandeza do orçamento, a contabilidade também não deve ser tão simplória, conforme explicitado. Senhor presidente, em face a argumentação, não da irregularidade em si, que entendo que permaneça, mas do suposto
gravame por conta da penalidade assessória, vou adiar o processo para análise.” 11) No julgamento do processo TC9246/2017, que trata de Recurso de Reconsideração interposto
por Luciane Regia Pinheiro Cardoso Vingi, constante da pauta
do senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEwww.tce.es.gov.br

DO, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN proferiu seu voto-vista acompanhando o relator
pelo sobrestamento do feito, para realização de diligência do
item relativo a reajuste de subsídio e pela negativa de provimento à matéria restante do recurso. Interveio o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, para sugerir que a decisão se restringisse apenas à diligência, de forma a se evitar
que haja dois julgamentos no mesmo processo, o que diﬁcultaria o eventual manejo recursal, o que foi acatado pelo relator e
demais membros do Plenário, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Acompanho o relator.” O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Consulto sua excelência, o relator, que em face de uma
única decisão a ver com um sobrestamento com relação a um
item e uma negativa de provimento com relação a outro, que
poderá gerar recursos; se processualmente falando, não deveríamos ou, em autos apartados, porque são...A minha preocupação é gerar dois...” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Eu tinha até essa sugestão, que
acabou que passou. Vossa excelência me permite tentar... É um
texto...seria sobrestar o item que diz respeito ao reajuste do
subsídio em desacordo com a legislação até a realização da diligência externa a ﬁm de apurar quando se recolheu indevidamente, a título de contribuição previdenciária e imposto de renda, mantendo-se o acórdão condenatório no item que trata da
ausência de comprovação de liquidação das despesas atinentes à contratação de empresa para elaboração do plano de cargos e salário com a diligência de 90 dias. Não sei se seria essa
proposta de vossa excelência. Não foi isso que vossa excelência
deseja?”
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – “Na realidade, no mérito, todas as duas posições estão
absolutamente corretas. Não há divergência de entendimento
com relação a isso. Qual seja? Uma negativa com relação ao
um item e um sobrestamento em face de uma diligência com
relação a outra. Minha preocupação é que o único acórdão traga essas duas decisões que caberá...uma é terminativa, cabenSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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do recurso com relação a isso. Minha preocupação é com relação ao andamento processual. E uma coisa é ﬁcar agarrada à
outra. Então, minha sugestão é que apartássemos essa....e tivéssemos duas decisões, uma, num caso e outra, no outro. É essa minha sugestão. Ou então, aguardamos, para não abrir prazo de recurso, fazemos a diligência e no retorno, uma decisão
única.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – “Também pode ser. Então, vamos sobrestar...” O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – “Se o relator concordar.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Sim, não há nenhum prejuízo.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – “Não haverá divergência com relação a isso.
Mas, de qualquer forma, para não gerar complicação processual, talvez fosse...” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – “Já ﬁca acatada a sugestão.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO –
“Então, sobrestado pela diligência. Como não é uma decisão
terminativa, com aquiescência, prossiga.” 12) Na apreciação do
processo TC-8251/2017, que trata de Consulta formulada pela
Câmara Municipal de Itarana, constante da pauta do senhor
conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN devolveu o
processo de vista, informando que acompanhou a fundamentação do voto-vista do senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, porém acompanhou o então relator, senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, quanto a
não modulação dos efeitos do parecer-consulta a ser emitido.
Aberta a discussão, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER registrou que retiraria de seu voto a referida concessão de prazo, passando a acompanhar o então relator, com
os acréscimos na fundamentação. Na ocasião, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN passou a
acompanhar integralmente o voto-vista do senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, assim como o então relator,
que acolheu os acréscimos. Antes do início da votação, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER destacou
que a deliberação não alcançaria aqueles que já receberam
complementação de aposentadoria, tendo o senhor conselhei-

ro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO solicitado vista do
processo, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – “Senhor presidente, estou acompanhando o conselheiro Domingos, com uma observação. O conselheiro Domingos dá um prazo de 60 dias. No dispositivo, sugiro que haja
esse prazo.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Então, vossa excelência está acompanhando o voto do relator, que não dá prazo algum?” O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – “Senhor presidente, não suscitei essa questão nas discussões anteriores, mas é algo que pode levar a uma reﬂexão. Porque se a
consulta é formulada, em tese, se ﬁxarmos algum prazo para
atuação, estamos considerando um caso concreto que, por sua
vez, levaria ao não conhecimento.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “E ainda tem esse argumento de natureza processual, que vossa excelência
lembrou agora.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI – “Mantenho a posição, porque acho que está
coerente.“ O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Senhor presidente, o conselheiro Lovatti formulou um
voto. Fiz um voto acompanhando-o. Acrescentei uma série de
argumentos no sentido de que corroboram com a não possibilidade dessa complementação. Porque é uma questão realmente muito séria. E também de um caráter genérico, falamos que
qualquer ente público, qualquer órgão público do Estado do Espírito Santo - qualquer um, porque a consulta tem resposta genérica – que estiver pagando essa complementação, está irregular. Porque, inclusive, já há uma consulta respondida no passado. Então, semelhante. Argumentei isso. E o que foi adendado foi essa questão. Mas estou acatando retirar o prazo de 60
dias. Mas mantenho as demais questões, porque adendei a
fundamentação.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Mantenho a minha posição de seguir
o voto do conselheiro Domingos, agora com a retirada do prazo.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Consulto o relator, se sua excelência acrescenta ao voto também argumentação trazida pelo conselheiro
Taufner.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA
www.tce.es.gov.br

LOVATTI – “Sim, a divergência maior era com relação ao prazo.
E toda a fundamentação, acho que só enriquece a consulta.” O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – “Então, temos uma unanimidade no que diz respeito
ao entendimento. Aliás, há uma divergência com relação ao
Ministério Público. Mas há uma convergência com relação ao
entendimento técnico, ao voto trazido pelo conselheiro relator,
com as argumentações complementares do conselheiro Taufner, e com apoio também do conselheiro Chamoun.” O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Senhor presidente, está correta a avaliação de vossa excelência. Só tem
um detalhe que quero esclarecer neste processo, que aprovada
essa consulta, pelo texto dela, quem já recebe continuaria recebendo. Só esclarecendo isso, pelos termos dessa consulta. Pelo
o que está colocado aqui, quem recebe continuaria recebendo.
Não seriam permitidas novas concessões.” O SR. CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente, solicito vista do processo.” 13) Antes da proclamação do resultado da pauta do senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO
CARMO, o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES requereu a aquiescência do Plenário para adiar o julgamento do processo TC-4022/2018, de sua relatoria. 14) Face à
ausência do senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO
DA SILVA, a senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, com a aquiescência do Plenário, dadas as circunstâncias fáticas, que autorizam, excepcionalmente, a mitigação do artigo 84 do Regimento Interno da Corte, adiou o julgamento dos processos TC-6030/2013, TC-7343/2013 e TC2270/2017, para aguardar o retorno daquele conselheiro, que
havia proferido voto quando atuava na substituição, momento
em que o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO, adiou o julgamento de todos os processos
constantes da pauta daquele conselheiro substituto. – LEITURA
DE ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO UNÂNIMES – O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER procedeu à leitura do
Parecer Prévio TC-53/2018, proferido nos autos do processo
TC-2783/2018; O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN procedeu à leitura do Acórdão TC-802/2018,
proferido nos autos do processo TC-990/2005 e do Acórdão TCSexta-feira, 21 de dezembro de 2018

98

ATOS DO PLENÁRIO
808/2018, proferido nos autos do processo TC-2875/2006; e
senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES procedeu à leitura do Acórdão TC-781/2018, proferido nos autos do
processo TC-7411/2008, do Acórdão TC-782/2018, proferido
nos autos do processo TC-3021/2009, e do Acórdão TC783/2018, proferido nos autos do processo TC-5156/2010, todos em atendimento ao artigo 73, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 49 processos constantes da
pauta, ﬂs. 36 a 47, parte integrante da presente ata. Nada mais
havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou encerrada a sessão às dezessete horas e quinze minutos, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores auditores e senhor
procurador para a próxima sessão ordinária do Plenário, a ser
realizada no dia dezoito de setembro de dois mil e dezoito, às
quatorze horas. E, para constar, eu, ODILSON SOUZA BARBOSA
JUNIOR, secretário-geral das sessões, lavrei a presente ata que,
depois de aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros, conselheiros substitutos
e senhor procurador.

PAUTA DA ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DO
PLENÁRIO – 11/9/2018
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo:
01669/2015-6
Unidade gestora: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, Câmara Municipal de Afonso Cláudio, Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, Prefeitura Municipal de Brejetuba
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante:
JOAO
BATISTA
DA
SILVA
Responsável: LUIZ TEMOTEO DIAS VIEIRA [ALTAMIRO THADEU
FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), ANTÔNIO CARLOS SILVA,
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE RODRIGUES DOS SANTOS]
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta

Processo:
06603/2016-4
Classiﬁcação:
Prejulgado
Suscitante:
Conselheiro
Efetivo
(RODRIGO
FLAVIO
FREIRE
FARIAS
CHAMOUN)
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo:
10335/2016-6
Unidade
gestora:
Instituto
de
Previdência
dos
Servidores
do
Município
de
Serra
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Apensos:
06748/2015-6,
01882/2012-2
Requerente:
SEVERINO
ALVES
DA
SILVA
FILHO
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento. Afastar responsabilidade e multa p/ julgar regular c/ quitação para o recorrente. MAnter demais termos do AC. Arquivar.
Processo:
08762/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02461/2017-2,
08751/2015-1
Interessado: ALINE OLIVEIRA AGUIAR, JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA, ROSA MARIA CRIVILIN
Recorrente: MAXIMIANO FEITOSA DA MATA [BRUNO
DALL ORTO MARQUES (OAB: 8288-ES), FELIPE ABDEL MALEK VILETE FREIRE (OAB: 18994-ES), GUSTAVO VARELLA CABRAL (OAB: 5879-ES), HENRIQUE ZUMAK MOREIRA (OAB:
22177-ES), RAFAEL FEITOSA DA MATA (OAB: 19772-ES), VARELLA, DALLORTO & MALEK ADVOGADOS ASSOCIADOS]
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Receber como Pedido de Reexame. Conhecer. Negar provimento. Arquivar.
Processo:
08775/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
08171/2017-9,
11670/2015-1
Interessado: CARLOS DONA CARDOSO SOUZA [JOSIMADwww.tce.es.gov.br

SONN MAGALHAES DE OLIVEIRA (OAB: 18957-ES)], CEZAR JOSE DE OLIVEIRA, ELBERTO GONCALVES DE SOUZA,
MARCELO ALVES NASCIMENTO, PEDRO COSTA FILHO, WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado
Processo:
09246/2017-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Baixo Guandu
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 05505/2009-6, 05249/2009-1, 04813/2009-7
Recorrente: LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI [FABYANO CORREA WAGNER (OAB: 8394-ES, OAB: 112322-MG)]
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Decisão. Devolvido. Sobrestar para diligência.
Prazo: 90 dias.
Processo:
05790/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
07666/2015-3,
03451/2015-4
Interessado:
LUIZ
HENRIQUE
ANTUNES
ALOCHIO,
RODNEY
ROCHA
MIRANDA
Recorrente: ANDREA CRISTINA DA VITORIA [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Arquivar.
Processo:
06181/2018-7
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Administração
de
Vitória
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos: 03105/2009-1, 01182/2008-5, 01520/2005-1,
04386/2003-3, 02483/2003-9, 01465/2003-9, 00654/2003-4
Interessado:
ALTAMIRO
ENESexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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SIO
SCOPEL,
CARLOS
OLIVEIRA
GALVEAS
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Dar provimento. Arquivar.

Deliberações: Acórdão. Regular c/ Ressalva. Quitação. Determinação. Recomendação. Arquivar.

Processo:
05034/2017-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.

Processo:
05973/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
02850/2009-4
Interessado: EDECIR FELIPE [AMANDA LOYOLA GOULART (OAB:
24474-ES), BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB:
14469-ES), CAMILA CARLETE GOMES (OAB: 23460-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), CAROLINA AVELAR DE OLIVEIRA (OAB: 23097-ES), CHEIM JORGE &
ABELHA RODRIGUES - ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHRISTINA
CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES), GABRIEL JUNQUEIRA SALES (OAB: 27532ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866ES), LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB: 29031-ES),
LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB: 21748ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MARIANA PARAISO BIZZOTTO DE MENDONCA (OAB: 15297-ES), MATHEUS
DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES), MILENA MAGNOL
CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), MYRNA FERNANDES CARNEIRO (OAB: 15906-ES), NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB: 20844ES), PATRICK GOMES DE SOUZA, PEDRO LENNO ROVETTA NOGUEIRA (OAB: 26891-ES), TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB:
28947-ES), THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público de Contas (HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.

Processo:
05040/2017-5
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Educação
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
JOSE
ROBERTO
MARTINS
AGUIAR

Processo:
08892/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classiﬁcação:
Prestação
de
Contas
Bimestral
Exercício:
5º
bimestre
de
2017
Responsável:
EDSON
FIGUEIREDO
MAGALHAES

Processo:
06310/2018-2
Unidade
gestora:
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
GESTÃO,
PLANEJAMENTO
E
COMUNICAÇÃO
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA [ADRIANE NUNES LOPES DE OLIVEIRA (OAB: 273229-SP),
GRACIELE DE OLIVEIRA PRIMO (OAB: 267333-SP), JOAO ALVES DA SILVA (OAB: 66331-SP), JOSE MAURO MOTTA (OAB:
150802-SP), JUCEMARA GERONYMO (OAB: 78273-SP), LAILA
MARIANA VITALINO CUBO (OAB: 209573-SP), LUCIANA GUIMARAES DE PAIVA (OAB: 247469-SP), MAITE LUIZA DE ANDRADE SOUZA (OAB: 283212-SP), ROSANA RODRIGUES DE
PAULA ALVES (OAB: 87122-SP), SILVIA REGINA DE ALMEIDA BAEZ (OAB: 200929-SP), WILKER TEZOTO FERREIRA (OAB:
411063-SP), WILSON CHAVES DA SILVA (OAB: 201301-SP)]
Responsável: DAVI DINIZ DE CARVALHO, TIAGO MULLER
VALCHER,
VANDER
BORGES
DOS
SANTOS
Deliberações: Decisão. Ratiﬁcar Decisão Monocrática nº
1513/2018-7.
Total: 9 processos
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

www.tce.es.gov.br

Deliberações: Acórdão. Saneamento da omissão. Arquivar. Sem
divergência, absteve-se de votar, por suspeição, o conselheiro
Rodrigo Chamoun.
Processo:
01438/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02955/2013-8
Recorrente: MIGUEL LOURENCO DA COSTA [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.
Total: 5 processos
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo:
11487/2015-1
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Vitória
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: NAMY CHEQUER BOU HABIB FILHO
Adiamento:
5ª
Sessão
Deliberações: Sobrestado
Processo:
05571/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 05559/2016-5, 13662/2015-9, 13559/20154,
13558/2015-1,
03220/2012-9,
08958/2010-8,
07405/2010-1, 07403/2010-1, 06055/2010-6, 02371/20106,
02354/2010-2,
01429/2010-5,
01298/2010-1
Recorrente:
VALMIR
COSTALONGA
JUNIOR
[MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO (OAB: 15081-ES)]
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. devolvido. Conhecer. Provimento parcial. Afastar irregularidades itens 10.3, 10.4, 10.5, 10.7 e 10.8
e manter irregularidade item 10.6. Desconverter p/ recorrente. Reduzir multa p/ 1000 VRTES. Arquivar. Por maioria, parcialmente vencido o conselheiro Ranna que acompanhou a área
técnica e o MPEC.
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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Processo:
05453/2017-3
Unidade
gestora:
Secretaria
de
Estado
de
Meio
Ambiente
e
Recursos
Hídricos
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: ALADIM FERNANDO CERQUEIRA, CAROLINE WEBER SANTOS, RODRIGO MARQUES DE ABREU JUDICE
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Recomendação.
Arquivar.
Processo:
08986/2017-7
Unidade
gestora:
Assembleia
Legislativa
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Deputado estadual (ES, ESMAEL DE ALMEIDA)
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.
Processo:
01720/2018-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Linhares
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
07169/2012-9
Interessado: ADEMIR JOSE DE LIMA [Lucimara Rissi de Lima]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
01778/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02040/2018-8,
02795/2014-5
Interessado: PAULO FERNANDO MIGNONE [AMERICO SOARES MIGNONE (OAB: 12360-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), THIAGO LOPES PIEROTE (OAB: 14845-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)

Vista: Rodrigo Coelho do Carmo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Coelho do Carmo.
Processo:
02956/2018-3
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
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Parecer Prévio. devolvido. Conhecer. Provimento parcial. Aprovação com ressalva. Determinações. Arquivar.
Por maioria, parcialmente vencido conselheiro Ranna que deu
provimento parcial, mas manteve a rejeição, acompanhando
os pareceres técnico e ministerial.
Processo:
04383/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
05555/2017-5
Recorrente:
SERGIO
FARIAS
FONSECA
Vista: Rodrigo Coelho do Carmo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Coelho do Carmo.
Total: 8 processos
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo:
05715/2007-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02963/2006-1
Recorrente:
ALUIZIO
CARLOS
CORREA
[ANDERSON SANT ANA PEDRA (OAB: 9712-ES), BRUNA FONTANA
ZANONI
GAMA
(OAB:
11438-ES),
TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo:
Unidade gestora:

Prefeitura
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Municipal

03322/2014-7
de Serra

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2013
Responsável: ANA CLAUDIA BUFFON, ANTONIO CARLOS NASCIMENTO VALENTE, AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS [ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES), FELIPE OSORIO
DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)], AUREA DA SILVA GALVAO ALMEIDA, CLAUDIO JOSE MELLO DE SOUSA, DESIERY NOGUEIRA WOTKOSKY MARCHINI, EDMO PIRES MARTINS, EVERALDO COLODETTI, FERNANDA MARIA SOUZA, FLAVIO ELIAS
FRANCISCO SERRI, GUSTAVO LISBOA CRUZ, JOAO ISMAEL
ORTULANE NARDOTO, JOLHIOMAR MASSARIOL NASCIMENTO, JOSE RAIMUNDO PONTES BARREIRA, LUCIANA CORREA
MIRANDA MALINI, LUIZ CARLOS BEZERRA, LUIZ CARLOS REBLIN, MAGALY NUNES DO NASCIMENTO, MARIA DAS GRACAS COTA, MARINELY SANTOS MAGALHAES, PAULO ALFONSO
MENEGUELI, RENATO LUIZ DE OLIVEIRA, ROSALIE DE RESENDE CO, SEBASTIAO SABINO DE SOUZA, SILAS AMARAL MAZA,
VERA LUCIA BAPTISTA CASTIGLIONI, VITOR SOARES SILVARES
Deliberações: Acórdão. 1) Regular c/ Ressalva e Quitação p/
prefeito - 2) Regular c/ Quitação p/ demais ordenadores - 3)
Determinação - 4) Arquivar.
Processo:
02953/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos: 03617/2018-7, 03616/2018-2, 03021/20187,
02962/2018-9,
10187/2015-1,
09877/2014-2
Interessado: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
BRAZ DELPUPO, EDELIO FRANCISCO GUEDES, GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR [BENICIO HELMER (OAB: 17060ES), MAURO ESTEVAM (OAB: 17341-ES), PETRONIO ZAMBROTTI FRANCA RODRIGUES (OAB: 12199-ES)], JOAO CARLOS LORENZONI, JONES CAVAGLIERI, LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, RUBENS CASOTTI, SERGIO MENEGUELLI
Recorrente: AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DO
ESTADO
DO
ESPIRITO
SANTO
Deliberações: Adiado
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Processo:
02962/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos: 03617/2018-7, 03616/2018-2, 03021/20187,
02953/2018-1,
10187/2015-1,
09877/2014-2
Interessado: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
BRAZ DELPUPO, EDELIO FRANCISCO GUEDES, JOAO CARLOS LORENZONI, JONES CAVAGLIERI, LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, RUBENS CASOTTI, SERGIO MENEGUELLI
Recorrente: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES, Venda Nova do Imigrante, BRAZ DELPUPO), MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Deliberações: Adiado
Processo:
03021/2018-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos: 03617/2018-7, 03616/2018-2, 02962/20189,
02953/2018-1,
10187/2015-1,
09877/2014-2
Interessado: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
BRAZ DELPUPO, EDELIO FRANCISCO GUEDES, JOAO CARLOS LORENZONI, JONES CAVAGLIERI, LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, RUBENS CASOTTI, SERGIO MENEGUELLI
Recorrente:
MUNICIPIO
DA
SERRA
[FLAVIO
NARCISO
CAMPOS
(OAB:
11779-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo:
04000/2018-7
Unidade gestora: Companhia Espírito Santense de Saneamento
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Deputado estadual (ES, EUCLÉRIO SAMPAIO)
Responsável:
AMADEU
ZONZINI
WETLER,
PABLO
FERRACO
ANDREAO
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo:
Unidade gestora: Prefeitura
Classiﬁcação:
Recurso

Municipal
de

04022/2018-3
de Marataízes
Reconsideração

Apensos:
06300/2015-4
Interessado:
IVETE
BATISTA
DA
SILVA
[TALYTTA
DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120-ES)]
Recorrente: ROBERTINO BATISTA DA SILVA [GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES (OAB: 17274-ES, OAB: 151947RJ), ROBERTINO BATISTA DA SILVA JUNIOR (OAB: 22502-ES),
TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo:
05619/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
06543/2017-4,
00202/2009-5
Recorrente: ANTONIO BITENCOURT [PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], GONCALO EUSTAQUIO DO VALE [PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], RODRIGO DADDA LUGAO [PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de Contas.
Total: 8 processos
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo:
04350/2010-8
Unidade gestora: Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2009
Apensos:
05573/2017-3,
07955/2010-2
Interessado:
CEASA
Responsável: CARMO ROBILOTTA ZEITUNE [ANA CAROLINA
RODRIGUES MENDES (OAB: 27155-ES), EDER JACOBOSKI VIEGAS (OAB: 8562A-AL, OAB: 32836-DF, OAB: 11532-ES), FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO (OAB: 8561A-AL, OAB:
32837-DF, OAB: 11630-ES), JORDANA NEGRELLI COMPER
(OAB: 19560-ES), PRISCILA DE FIGUEIREDO CAVALIERI (OAB:
18234-ES)], GETULIO DARCY CURTY PIRES [ANA CAROLINA
RODRIGUES MENDES (OAB: 27155-ES), EDER JACOBOSKI VIEGAS (OAB: 8562A-AL, OAB: 32836-DF, OAB: 11532-ES), FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO (OAB: 8561A-AL, OAB:
32837-DF, OAB: 11630-ES), JORDANA NEGRELLI COMPER (OAB:
www.tce.es.gov.br

19560-ES), PRISCILA DE FIGUEIREDO CAVALIERI (OAB: 18234ES)], LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA [ANA CAROLINA RODRIGUES MENDES (OAB: 27155-ES), EDER JACOBOSKI VIEGAS
(OAB: 8562A-AL, OAB: 32836-DF, OAB: 11532-ES), FRANCISCO
CARDOSO DE ALMEIDA NETTO (OAB: 8561A-AL, OAB: 32837DF, OAB: 11630-ES), JORDANA NEGRELLI COMPER (OAB: 19560ES), PRISCILA DE FIGUEIREDO CAVALIERI (OAB: 18234-ES)]
Deliberações: Decisão. Sobrestar nos moldes da Decisão TC09/2018.
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
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. devolvido. 1) Afastar arguição de inconstitucionalidade - 2) Acolher razões de defesa - afastar aplicação de multa - 3) Arquivar. Por maioria, pelo voto-vista do
conselheiro Rodrigo Chamoun, vencido o então relator, conselheiro em substituição João Luiz, que manteve o seu voto, pela
procedência da representação, com aplicação de multa e expedição de determinação.
Processo:
01435/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pancas
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
01065/2018-6,
05585/2015-1
Interessado:
AGMAIR
ARAUJO
NASCIMENTO,
NEUZENITA
GOMES
SILVA
Recorrente: LUCIANO VIEIRA, Ministério Público de Contas
Deliberações: Decisão. Deferir parcelamento da multa em 24
vezes. Ao MPEC.
Processo:
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Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Itarana
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES, Itarana, EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA)
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: devolvido. Vista concedida. Sebastião Carlos
Ranna de Macedo.
Processo:
08446/2017-9
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Cultura de Vitória
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
Interessado:
FRANCISCO
AMALIO
GRIJO
Responsável:
BERT
KARL
BREUEL
Deliberações: Decisão. Sobrestar.
Processo:
08781/2017-9
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Serra
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
08713/2017-2,
08711/20173,
08173/2017-8,
03570/2010-9
Interessado: ALPHA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME, AMERICO SOARES MIGNONE [RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB:
10406-ES, OAB: 181289-RJ)], ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA [ALEXANDRE BUZATO FIOROT (OAB: 9278-ES), Ana
Paula Nascimento, Conceição Aparecida Giori, FABIANA PERIM
DE TASSIS (OAB: 11962-ES), Fabrício Campos, JOSE ARCISO FIOROT (OAB: 6106-ES, OAB: 146169-RJ), JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR (OAB: 48617-BA, OAB: 8289-ES, OAB: 178794-MG, OAB:
214505-RJ, OAB: 352093-SP), KARLA BUZATO FIOROT (OAB:
10614-ES), LEONARDO DUARTE BERTULOSO (OAB: 13554-ES)],
BRUNO DE ASSIS MACHADO MEIRA SERPA - ME [DELANO SANTOS CAMARA (OAB: 7747-ES), ELAINE RODRIGUES ALBANEZ,
LEANDRO LEAO HOCHE XIMENES (OAB: 18911-ES), RAPHAEL AMERICANO CAMARA (OAB: 8965-ES), SANDRO AMERICANO CAMARA], DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA [GUSTAVO CLAUDINO PESSANHA], F.G. QUEIROZ - ME, FCGOMES - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - ME [Raony
Fonseca Scheﬀer Pereira], FELIPE OSORIO ADVOGADOS [FE-

LIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), SIRLEI DE ALMEIDA (OAB: 7657-ES)], HELIO HENRIQUE MARCHIONI [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)], INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DO BRASILIDESB-, JANE RIBEIRO LOPES [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB:
3242-ES, OAB: 180727-RJ)], JOAO LUIZ CASTELLO LOPES RIBEIRO [João Claudio de Albuquerque Calazans Santos, JULIANA
RODRIGUES SCHULZ (OAB: 18880-ES), LIVIA BAPTISTA DE SOUZA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ
OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727RJ)], JOAO LUIZ PIMENTEL [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO
(OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242ES, OAB: 180727-RJ)], MARIA AUXILIADORA MASSARIOL [LUIZ
HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO
RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)], PEDRO
RECO SOBRINHO [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB:
6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES,
OAB: 180727-RJ)], RAUL CEZAR NUNES [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ), PABLO DE ANDRADE
RODRIGUES (OAB: 10300-ES)], RITA DE CASSIA FRAGA PIMENTEL [LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ
OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)],
SALOMAO ANTONIO DA SILVA [João Claudio de Albuquerque
Calazans Santos, JULIANA RODRIGUES SCHULZ (OAB: 18880ES), LIVIA BAPTISTA DE SOUZA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB:
3242-ES, OAB: 180727-RJ)], SCARDINE E MIRANDA CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI [João Claudio de Albuquerque Calazans Santos, LIVIA BAPTISTA DE SOUZA], SERVIBRAS SERVICOS
LTDA - EPP [Felipe Coelho Trancoso], TNL PCS S/A, WENDY CARLA BICALHO ALTOE [João Claudio de Albuquerque Calazans Santos, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ
OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)]
Recorrente: AMERICO SOARES MIGNONE [RICARDO
CLAUDINO PESSANHA (OAB: 10406-ES, OAB: 181289-RJ)]
Adiamento:
4ª
Sessão
www.tce.es.gov.br

Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento. Conceder efeitos infringentes. Reformar AC 1011/2017 p/ afastar responsabilidade do recorrente. Indeferir sustentação oral.
Processo:
00974/2018-8
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Prevenção e Combate a Violencia e Trânsito de Vila Velha
Classiﬁcação:
Agravo
Interessado: OBERACY EMMERICH JUNIOR, VIACAO SANREMO
LTDA [ALEXANDRE PUPPIM (OAB: 8265-ES), ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO (OAB: 15762-ES), CIRO BENEVENUTO SOARES (OAB: 23577-ES), IVON ALCURE DO NASCIMENTO (OAB:
3746-ES), MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA (OAB: 8258ES), WANDERSON GONCALVES MARIANO (OAB: 11660-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público de Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Adiamento:
4ª
Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Total: 7 processos
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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: 21474-ES), JOAO PEREIRA GOMES NETTO (OAB: 13411-ES), LUIZ ALFREDO PRETTI (OAB: 8788ES), MARCELO MARTINS ALTOE (OAB: 8787-ES), VITOR SEABRA
SEIXAS PINTO (OAB: 16056-ES)], MARCELO DE SOUZA COELHO
Adiamento:
5ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
07343/2013-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
ROBSON
MATTOS
DOS
SANTOS
Responsável: ADSON PINTO NOGUEIRA, CARLOS WALDIR
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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MULINARI DE SOUZA, DALVA DA MATTA IGREJA [LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES), ROMULO DA MATTA IGREJA (OAB: 26076-ES)], JOCELEM GONCALVES DE JESUS, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Adiado

Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA [GUILHERME TAIT QUEIROZ (OAB: 21609-ES),
LUIZ GUILHERME SOUZA QUEIROZ (OAB: 17372-ES)]
Responsável: MARCOS NATIVIDADE, RICARDO DE OLIVEIRA
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Improcedência. Arquivar.

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
LUIZ
EMANUEL
ZOUAIN
DA
ROCHA,
PAULO
SERGIO
BELLO
BARBOSA
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado

Processo:
02270/2017-6
Unidade
gestora:
Companhia
de
Desenvolvimento de Vitória, Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
COMPANHIA
ESPIRITO
SANTENSE
DE
SANEAMENTO
CESAN
Responsável:
CONASA
INFRAESTRUTURA S.A. [IVAN ITIRO YABUSHITA], JOSE VICENTE DE SA PIMENTEL, LUCIANO SANTOS REZENDE
Adiamento:
6ª
Sessão
Deliberações: Adiado

Total: 6 processos

Processo:
05843/2017-1
Unidade
gestora:
Fundo
Municipal
de
Assistência
Social
de
Linhares
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: CASSIO DIAS LOPES, FABIANA RICCATO VICENTE ALVARENGA, MARIA LUZIA ALVARENGA DA SILVA
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado

Processo:
02758/2018-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 03792/2016-1, 03798/2015-9, 03797/2015-4
Recorrente:
ANTONIO
LIDINEY
GOBBI
[ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta

Processo:
05553/2017-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Habitação de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
ALECIO
PAGANOTO
SALAZAR,
SERGIO
DE
SA
FREITAS
Adiamento:
4ª
Sessão
Deliberações: Adiado

Processo:
03370/2018-9
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: INSTITUTO NACIONAL PARA O PROGRESSO DO CONHECIMENTO E SAUDE - INPCOS [LINCOLN VICENTE SILVA BATISTA (OAB: 35503-CE)]
Responsável:
FABIANO
MARILY
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Improcedência. Arquivar.

Processo:
05560/2017-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: DELIO JOSE PRATES DO AMARAL
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado

Processo:

06166/2018-2

CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo:
06835/2016-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Cultura de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável:
ANA
LAURA
NAHAS,
ERLON
JOSE
PASCHOAL,
LELIANE
KROHLING
VIEIRA
Adiamento:
5ª
Sessão
Deliberações: Adiado

Processo:
05570/2017-1
Unidade gestora: Fundo Ambiental do Município de Vitória
www.tce.es.gov.br

Processo:
09069/2017-1
Unidade
gestora:
Fundo
Municipal
de
Assistência
Social
de
São
Mateus
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
06096/2015-6
Recorrente:
KATIA
QUARESMA
GOMES
[PAULA
ROHR
(OAB:
17465-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Total: 6 processos
Total geral: 49 processos

SESSÃO: 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO –
18/9/2018
Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala das sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou aberta a
32ª Sessão Plenária Ordinária deste Tribunal do corrente exercício. Integrando o Plenário estiveram presentes os excelentís-
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simos senhores conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO, DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN, SÉRGIO MANOEL NADER BORGES e
RODRIGO COELHO DO CARMO. Na auditoria, o excelentíssimo
senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI. Presentes, ainda, o excelentíssimo senhor LUCIANO VIEIRA, procurador-geral do Ministério Público junto a este Tribunal, 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 31ª Sessão Plenária
Ordinária de dois mil e dezoito, antecipadamente encaminhadas pelo secretário-geral das sessões, por meio eletrônico, aos
senhores conselheiros, auditores e procuradores; sendo aprovada à unanimidade. – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA E
SORTEIO DE PROCESSOS – O senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, considerando o escoamento do prazo previsto no artigo 441 do Regimento Interno deste
Tribunal para a apresentação de emendas aos projetos de Resolução constantes dos processos TC-6445/2018 e 6481/2018,
incluídos em pauta nos termos do artigo 101, § 1º, do diploma
normativo interno desta Corte, que propõem, respectivamente, a reavaliação das diretrizes e procedimentos para análise
técnica e apreciação das tomadas de contas ou prestações de
contas anuais estabelecidos na Resolução TC 297/2016, e a regulamentação do artigo 57, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 no âmbito do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, no tocante à concessão de afastamento de
servidor efetivo desta Casa para frequentar cursos ou seminários de aperfeiçoamento, atualização, especialização e estudos,
graduação ou pós-graduação, no país ou no exterior; conforme
distribuído no dia 14 de agosto do corrente aos membros deste Plenário, sem apresentação de emendas quanto ao primeiro
e com apresentação de emenda aditiva e supressiva pelo senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
no outro caso, já consolidada pela presidência, que a acolheu
integralmente; submeteu ao Plenário, para discussão, as referidas propostas, momento em que o senhor conselheiro RODRI-

GO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN lembrou ao senhor presidente de que não participou de reunião administrativa realizada entre os senhores conselheiros no dia 17 de setembro último, em que foram debatidas as propostas de resoluções em
tramitações nesta Casa. De imediato, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, informou que, justamente em função da ausência do senhor corregedor desta
Corte na mencionada reunião, adiaria para a próxima sessão
ordinária a votação dos projetos de Resolução em que houve
apresentação de emendas por sua excelência não integralmente acolhidas pela presidência deste Tribunal. Dessa forma, o senhor presidente esclareceu que estavam em discussão somente as propostas sem divergência anterior e colocou as matérias
em votação, tendo o Plenário, à unanimidade, aprovado ambas. Em seguida, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, deu ciência ao Plenário do ofício n.
594/2018 da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas
do Brasil – ATRICON, pelo qual os representantes da entidade
registram o êxito do 1º Laboratório de Boas Práticas de Controle Externo, realizado nos dias 03 e 04 de setembro na cidade de
Cuiabá, capital do Estado do Mato Grosso, informando, na ocasião, que a experiência passará a integrar o calendário oﬁcial
de eventos daquela associação e que, para ampliar a difusão
de conhecimentos, objetivo do encontro, todo o material apresentado e produzido já se encontra disponível nos sítios eletrônicos do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso e da
ATRICON e será editado em e-book para lançamento no próximo encontro nacional dos Tribunais de Contas. Os signatários
do ofício ﬁnalizam o documento agradecendo à Presidência
desta Corte, por ter permitido o compartilhamento de valiosa
experiência desta Casa, e, em especial, aos auditores de controle externo deste Tribunal pela dedicação, esmero e brilhante
apresentação de seus temas, quais sejam, Bruno Fardin Faé
(Auditoria da transparência ativa nos municípios capixabas e
Fiscalização da área de Tecnologia de Informação), Diego Henrique Ferreira Torres (Auditoria de sustentabilidade dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS e Controle de RPPS
por meio das prestações de contas anuais) e José Carlos Campana Filho (CidadES Controle Social), solicitando, ainda, que sewww.tce.es.gov.br

ja o ofício lido em sessão plenária e que sejam registrados nas
ﬁchas funcionais dos servidores referidos os merecidos créditos, com a respectiva ciência. Em atenção ao comunicado, e como forma de prestigiar o trabalho realizado pelos auditores supramencionados, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, com a anuência do Plenário deste
Tribunal, determinou que fossem consignados os elogios nas ﬁchas funcionais dos servidores. Na sequência, o senhor presidente, considerando a tramitação neste Tribunal do processo
TC-5999/2018, que trata de ﬁscalização ordinária desta Corte,
na modalidade levantamento, com o objetivo de conhecer o
estado atual da governança de tecnologia da informação nos
entes jurisdicionados desta Corte, de forma a subsidiar o planejamento de futuras ﬁscalizações a serem realizadas; considerando que a ﬁscalização abrange todas as relatorias desta Casa,
por envolver o Estado e todos os Municípios; e considerando
ser o Regimento Interno deste Tribunal omisso em relação ao
caso concreto, bem como que, em situações análogas, o Plenário tem deliberado pelo sorteio de relatoria entre todos os conselheiros relatores afetos aos jurisdicionados envolvidos, com
base nos princípios do juiz natural, da publicidade, da proporcionalidade e da impessoalidade, otimizando a tramitação do
feito e evitando decisões conﬂitantes; com base nos artigos 20,
incisos II e XXX, e 48, inciso I, da Norma Interna desta Corte, solicitou ao secretário-geral das sessões que procedesse à distribuição dos autos, por sorteio, entre todas as relatorias deste
Tribunal. Procedido ao sorteio, coube a relatoria do processo
TC-5999/2018 ao senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO. Adiante, o senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, com fundamento no inciso
II do parágrafo único do artigo 76 do Regimento Interno desta
Corte, acerca de Questão de Ordem suscitada durante a análise
dos Processos TC-3213/2015 e TC-3757/2015 na 30ª Sessão
Ordinária de 2018 da 2ª Câmara deste Tribunal, decidiu a celeuma nos termos do artigo 86, § 2º, do Regimento Interno
desta Corte, no sentindo de que deve prevalecer a posição do
senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER exposta
quando da discussão dos processos, ou seja, devem ser computados os votos do senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ
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COTTA LOVATTI proferidos durante sua substituição ao conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL, por ter exercido,
em um só ato, a competência originária prevista no artigo 35,
inciso VIII, da Norma Interna e a inserta no artigo 29, inciso IV,
do mesmo diploma normativo, o que exclui a possibilidade de
participação do senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO
CARMO nos processos citados, neste momento processual. –
COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO PLENÁRIO – O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES registrou suas congratulações pela passagem do aniversário do decano deste Tribunal, senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, desejando-lhe muita luz e sabedoria em suas decisões, no
que foi acompanhado pelos senhores conselheiros RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, RODRIGO COELHO DO CARMO, DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e pelo senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO. Logo após, o
senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
agradeceu às felicitações e recordou dos momentos difíceis
por que passou recentemente, com a saúde debilitada, enfatizando que tal situação renova o sentimento de valorização das
coisas que realmente importam em nossas vidas, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Senhor presidente, pela
ordem! Quero fazer um registro aqui pelo aniversário do conselheiro Ranna. Desejando a ele muitas felicidades! Muita saúde!
Que Deus o proteja sempre em sua vida, em suas decisões! O
SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO Muito obrigado! O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER - Senhor presidente, acompanho a manifestação do
conselheiro Borges, desejando parabéns ao conselheiro Ranna!
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO - Senhor
presidente, permita-me fazer coro com o conselheiro Sérgio
Borges e com o conselheiro Domingos. E o que mais podemos
desejar ao nosso querido conselheiro Ranna é que Deus lhe dê
saúde ao longo desse caminhar, que será longo, com a graça de
Deus. E que possa usufruir com muita saúde desse período! O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Desejo também parabéns! E continue novo, bastante
distante da expulsória. O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CAR-

LOS RANNA DE MACEDO - Senhor presidente, agradeço a manifestação de todos os conselheiros! O conselheiro Rodrigo
Chamoun perguntou quantos anos. 5.4. Bem vividos! É um momento especial, porque quando passamos alguns dias na UTI,
cheio de equipamentos, e os médicos olhando preocupados se
você vai sair ou não dali - e com a graça de Deus, saímos -, passamos a rever muitos conceitos. Passamos a dar mais valor a
coisas simples, a dar mais valor a uma amizade, a dar valor a ir
almoçar em casa. Coisa que ﬁquei mais de seis anos almoçando
aqui no gabinete, sem ir em casa; sem perceber que passaram
seis anos. Hoje não faço mais isso. Atravesso a ponte e vou almoçar em casa quase todo dia. Inclusive hoje, estava vindo para o trabalho e lembrei, “opa, deixa eu voltar e almoçar em casa”. Agradeço as manifestações de carinho, de apoio. Já agradeci, mas quero agradecer de novo àqueles que se prontiﬁcaram a doar sangue. É uma experiência que não desejo a ninguém, mas neste momento percebemos a insigniﬁcância e a
pequenez da vida. E que existem coisas muito mais importantes
e que precisamos dar valor. Agradeço a todos! Muito obrigado!
(ﬁnal) O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - Apenas informando que já está incluso no
sistema a minha decisão da questão de ordem trazida pela 2ª
Câmara, (leitura) O conselheiro Carlos Ranna já falou. Associo-me à manifestação de vossa excelência e de seus pares.” – DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS COM PEDIDO DE VISTA - O senhor
conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO solicitou
a reabertura do prazo de vista referente ao processo TC8251/2017, constante da pauta do senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, o que foi deferido. – OCORRÊNCIAS –
01) Após a fase de devolução de processos com pedido de vista, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, com base no artigo 71 do Regimento Interno desta
Corte, inverteu a ordem da pauta, em razão de sustentação
oral solicitada, passando a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, que procedeu à leitura do relatório do processo TC-8879/2014, que trata de auditoria realizada
por este Tribunal no Fundo Estadual de Saúde, referente ao
exercício de 2013, concedendo, em seguida, a palavra ao advogado da Associação Evangélica Beneﬁcente Espírito-Santense –
www.tce.es.gov.br

AEBES, senhor Thiago Carvalho de Oliveira, que proferiu sustentação oral. Após a sustentação oral, o relator, senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, adiou a apreciação do
processo para aguardar a realização de outras sustentações
orais requeridas, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir
transcritas: O SR. THIAGO CARVALHO OLIVEIRA – “Ilustre presidente, conselheiros, colegas advogados, serventuários, demais presentes, uma boa tarde! Como muito bem relatado, represento, na verdade, a Associação Evangélica Beneﬁcente Espírito-santense, Aebes, que é a gestora do Hospital Jayme dos
Santos Neves, em razão de ter sido vencedora no processo de
licitação. É uma organização social que administra o hospital.
Contra a Aebes foram apontados apenas três indícios de irregularidades, conforme termo de citação. O primeiro, “ausência de
sítio de próprio de pesquisa na internet”. Segundo, “ausência
de disponibilização de formação na internet”. Terceiro, “ausência de publicação de aviso eletrônico acerca das contas realizadas pelo Hospital Jayme dos Santos Neves”. Este processo foi
instaurado em 2014, logo no início dos trabalhos do Hospital
Evangélico. Logo, no início, realmente as coisas... Um hospital
muito grande, de forma desproporcional, que tínhamos aqui no
Estado do Espírito Santo. É um hospital de porte muito elevado
aos demais hospitais do Estado. É um hospital público comparado aos hospitais públicos dos grandes centros, como Rio de
Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. De modo que, naquele primeiro momento, a Aebes teve certa diﬁculdade em implementar todas as obrigações contratuais estabelecidas. Inclusive essa obrigação, que era a colocação de todas as informações no
site com vistas a dar maior transparência no processo de aquisições de contratados ao hospital. E também, de fornecer informações decorrentes da prestação do serviço do contrato de administração do Hospital Jayme. Devidamente citada, a Aebes
informou essa situação, à época, ao Tribunal. E disse que estava aguardando receber da SESA recursos para que pudesse implementar um projeto de divulgação de todas as informações
necessárias em seu site. Com o passar os anos, realmente a Aebes conseguiu implementar em seu site; conseguiu colocar todas as informações inerentes às compras; aos procedimentos
de aquisição, que é por meio do procedimento de brieﬁng que
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eles chamam, equivalente a um processo de compra simpliﬁcado. De modo que, atualmente, todas essas informações já se
encontram no site. Essa situação, inclusive foi reconhecida na
instrução técnica ﬁnal. Só que, mesmo assim, a instrução técnica opinou pela aplicação de penalidade à Aebes, aplicação de
multa; a multa que está estabelecida no art. 135, inciso II, da
Lei Complementar 621/2012. O que estamos requerendo neste
momento? Estamos requerendo a concessão de prazo estabelecido no Regimento Interno para que pudéssemos juntar as informações dos valores que foram investidos pela Aebes, ao longo dos anos, na implementação do seu site; trazer as informações atualizadas do seu site atual, mostrando o passo a passo
do procedimento de compras; o passo a passo que é feito de todas as informações decorrentes do contrato de administração
do Hospital Jayme dos Santos Neves. De modo que essas informações, entendemos que são suﬁcientes para eliminar a determinação de aplicação de penalidade estabelecida na instrução
técnica ﬁnal. Dessa forma, tendo em vista a dinamicidade dos
fatos decorrentes, de 2014 até 2018, e o volume de informações que tivemos ao longo desse tempo, requeremos a este Tribunal que conceda o prazo regimental estabelecido e que possamos trazer essas informações. Muito obrigado! Boa tarde a
todos!” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO –
“Senhor presidente, este processo tem ainda um pedido de sustentação oral da parte do sr. José Tadeu Marino. Em razão disso, vou adiar o processo. Os deferimentos e as solicitações, ora
suscitados, farei depois da apreciação e da escuta da defesa
das outras partes.” 02) Tendo em vista a saída momentânea do
senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES da Sala
das Sessões, o senhor presidente, em virtude de pedido de preferência, manteve a palavra com o senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO para apreciação do processo TC974/2018, que trata de Agravo interposto pelo Ministério Público junto a este Tribunal em face da Decisão Plenária TC153/2018, tendo o relator proferido o voto pelo conhecimento
e negativa de provimento ao recurso e pela tramitação preferencial dos autos, no que foi acompanhado à unanimidade pelo Plenário. 03) Com o retorno do senhor conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES à Sala das Sessões, o senhor presi-

dente passou a palavra a sua excelência para análise do processo TC-4000/2018, que trata de Representação em face da Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN, também
objeto de preferência, ocasião em que o relator informou o
adiantamento do processo, para melhor análise dos argumentos trazidos em sustentação oral na sessão próxima passada.
04). Durante o julgamento do processo TC-8775/2017, que trata de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público Especial de Contas em face do Acórdão TC-826/2017, o relator,
senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO,
comunicou a alteração do seu voto anteriormente proferido,
no sentido de excluir a sugestão de aplicação da pena de proibição de contratação com o Poder Público Estadual ou Municipal previsto no artigo 141, inciso II, da Lei Orgânica deste Tribunal, mantendo o restante de seu entendimento já explicitado,
pelo provimento ao recurso. Ante a permanência de divergência do voto do relator com o voto-vista proferido pelo senhor
conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, que
votou pelo provimento parcial ao pedido de reexame, considerando irregular apenas o item relativo à restrição à competitividade, atribuindo, por isso, multa de três mil reais ao senhor Pedro Costa Filho, além de expedição de determinações, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO,
abriu discussão e votação do processo, tendo o Plenário, por
maioria, acolhido o voto-vista, restando parcialmente vencido
o relator. Na ocasião, o senhor conselheiro RODRIGO COELHO
DO CARMO se ausentou do Plenário. 05) Quando da apreciação do processo TC-9353/2017, que trata de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, esclareceu que o voto do
relator, senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, acompanhava a manifestação do Núcleo de Jurisprudência e Súmula desta Corte, pela admissão do incidente e reconhecimento da divergência, e divergia do parecer ministerial, por estabelecer que somente seriam passíveis de devolução os casos de recebimento de verba indenizatória por presidente de Câmara de Vereadores que extrapolem o limite constitucional, momento em que o senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER solicitou vista dos autos. 06) O senhor conwww.tce.es.gov.br

selheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO proferiu voto-vista no processo TC-5973/2017, que trata de Pedido de Reexame interposto pelo Parquet de Contas em face do Acórdão
TC-203/2017, de relatoria do senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER, sugerindo o sobrestamento do julgamento com base em Decisão Plenária TC nº 09/2018, uma vez que
identiﬁcara a ocorrência de prescrição nos autos e há possibilidade de imputação de ressarcimento, o que foi encampado pelo relator e pelo restante do colegiado. 07) O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES proferiu voto-vista no processo TC-1438/2018, que trata de Recurso de Reconsideração
interposto em face do Parecer Prévio TC-116/2017, pelo conhecimento e provimento parcial ao recurso, mantendo-se irregulares os itens relativos à veriﬁcação do cumprimento do
artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e à do limite mínimo de aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, sem, entretanto, macular as contas do gestor, concluindo
pela aprovação com ressalva da prestação de contas anual,
além de expedição de recomendação e determinações, exceto
a constante do item 1.2 do Parecer Prévio recorrido, tendo o
relator, senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER,
adiado a apreciação do feito para melhor análise do voto-vista.
08) O senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO proferiu voto-vista no processo TC-1778/2018, que trata de Recurso
de Reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial
de Contas em face do Parecer Prévio TC-106/2017, pelo conhecimento e negativa de provimento ao recurso, propondo, ainda, com base no artigo 189 da Norma Interna desta Casa, a realização de auditoria para examinar e avaliar os atos de gestão
dos responsáveis e o desempenho das políticas educacionais,
abrangendo os exercícios de 2012 a 2017. De imediato, o relator, senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, parabenizou o senhor conselheiro RODRIGO COELHO
DO CARMO pelo voto e pelas reﬂexões trazidas, inclusive considerando cálculo de contexto e de consequência dos atos, e
comunicou que alteraria o seu voto, para acompanhar o voto-vista anteriormente proferido pelo senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, dado o apontamento de excludente trazido por sua excelência. Ao ﬁnal, o relator informou o
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adiamento do feito, para avaliar qual seria o meio de ﬁscalização mais adequado à proposta do senhor conselheiro benjamim, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO - (leitura do
voto-vista) O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Primeiramente, parabenizo o conselheiro
Rodrigo Coelho pelas profundas reﬂexões sobre um tema tão
importante, especialmente ao Município de Muniz Freire por
conta de tudo que já debatemos aqui na sessão anterior. Então,
que essas reﬂexões, por meio dos seus votos, sempre tragam
mais luz e um melhor caminho a ser escolhido para as nossas
decisões. Nada mais é do que o exercício da ciência, consciência, contexto analisado, consequência calculada e coragem para decidir. Então, estamos em perfeita conexão, inclusive com o
que dispõe a LINDB quando fala de calcular contexto e calcular
consequência. Analisar contexto e calcular consequência nas
nossas decisões. Fato é que não está adiantando rejeitar as
contas, ano após ano, em Muniz Freire. Vamos continuar rejeitando. Tudo bem! Extrapolou-se desde 2012 os limites de pessoal. O conselheiro Domingos fez uma análise que, em 2013,
por ter sido o primeiro exercício desse gestor, haveria uma excludente. E estou acompanhando; o conselheiro Rodrigo também acompanha. A única dúvida que tenho é em relação a um
instrumento. Se seria uma auditoria ou um levantamento. São
dois instrumentos diferentes. No voto de vossa excelência, é auditoria. Então, vou adiar por uma sessão, apenas, para consultar a própria área técnica, a Segex, por conta da amplitude, inclusive, qual secretaria que deveria ser a nossa secretaria especializada em educação ou de município. Apenas para veriﬁcar
isso, se é auditoria ou se é levantamento. Mas já adianto, presidente, o meu reposicionamento. Então, estou acompanhando
o voto do conselheiro Rodrigo, que acompanhou o voto do conselheiro Domingos, no caso de 2013. E apresento a minha decisão, se é levantamento ou auditoria. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Reconhecemos
todos a necessidade de um estudo para que essa questão possa
ser melhor deﬁnida.” 09) O senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO proferiu voto-vista no processo TC-4383/2018,
que trata de Pedido de Reexame interposto pelo senhor Sérgio

Farias Fonseca em face do Acórdão TC-029/2018, proferido pela Segunda Câmara desta Corte, pelo conhecimento e provimento ao recurso, com o afastamento da multa aplicada, tendo
o relator, senhor RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN,
na oportunidade, congratulado o voto-vista e citado a menção
ao doutrinador Hely Lopes Meirelles quanto à ideia de que se
deve dar aos gestores públicos o mesmo nível de falibilidade
que se dá aos magistrados e promotores, sendo que estes, ao
contrário daqueles, não são sancionados por eventuais interpretações equivocadas. Dessa forma, sua excelência encampou o voto-vista, em dissonância com os pareceres técnico e
ministerial. Aberta a discussão, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO solicitou vista dos autos, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN –
“Presidente, mais uma vez quero parabenizar o conselheiro Rodrigo Coelho. E estou me reposicionando, também, com muita
ﬁrmeza. Então, assim, dois processos, um seguido do outro. A
vantagem de atuar em Plenário, em um Colegiado é que um
pode corrigir o outro. Sobre isso, sua excelência traz um texto
do doutrinador Hely Lopes Meirelles. E tenho impressão que
outro trecho desse mesmo texto chama a atenção que deve ser
dada aos gestores, e nunca podemos nos esquecer desse ensinamento. Deve ser dado aos gestores o mesmo nível de falibilidade que é dado ao juiz e ao promotor. Quando um juiz tem a
sua decisão rejeitada ou revisada, numa instância superior, signiﬁca dizer que, no caso concreto, ele não fez a melhor opção
interpretativa. Nem por isso ele é multado. Imagine nesta sessão, se pelo erro, não com má-fé, mas porque não ﬁz a melhor
interpretação, e no primeiro processo vossa excelência e o conselheiro Domingos me corrigiram e, neste processo vossa excelência está me corrigindo, ﬁco imaginando se cada um de nós,
quando tivéssemos nossas decisões refeitas, num momento
posterior, pagássemos multa por causa disso. Então, com outras palavras, foi o que o voto de S.Exa trouxe. Por isso que me
entrego aos argumentos com muita convicção. Mas uma vez,
dando parabéns! “ O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO – “O conselheiro relator anuiu a argumentação trazida no voto-vista, que abriu a divergência, deiwww.tce.es.gov.br

xando de existir a divergência entre ambos. Mantendo, contudo, a divergência com instrução da área técnica e do Ministério
Público. Em discussão. Em votação.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente,
solicito vista do processo para conhecer o voto.” 10) Após ouvir
o voto do relator, senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, no processo TC-4068/2018, pelo indeferimento da
cautelar pleiteada e pela submissão dos autos ao rito ordinário,
o senhor RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN sugeriu
ao relator a inclusão da sociedade empresária vencedora do
certame impugnado como interessada no processo, o que foi
acatado por sua excelência. 11) O senhor conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES se retirou do Plenário no início da
apreciação do processo TC-3691/2014, retornando durante o
julgamento do processo TC-8483/2017, ambos constantes da
pauta do senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO,
tendo o senhor presidente convocado o senhor conselheiro em
substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI para composição do
quórum nos processos TC-3691/2014 e TC-12616/2015, com
base no artigo 28, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, haja vista a suspeição do senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN para atuar nos referidos
processos. 12) Em seguida à prolação do voto do relator do
processo TC-3691/2014, que trata de omissão de prestação de
contas bimestral da Prefeitura Municipal de Guarapari, senhor
conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, por tornar sem
efeitos os despachos anteriores do processo, por acolher as razões do gestor e por autorizar o estorno da homologação da
prestação de contas bimestral em debate, concedendo o prazo
de 90 dias para a regularização, por entender ser a única solução possível, ainda que excepcionalmente, o senhor conselheiro convocado JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI discordou do voto
proferido, não acolhendo as razões de justiﬁcativa apresentadas, momento em que o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO solicitou vista dos autos, para examinar o posicionamento técnico, conforme notas taquigráﬁcas a
seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI – “Senhor presidente, acabei relatando
esses processos e tendo contato em diferentes fases. Inclusive,
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dois dos despachos colocados no voto do conselheiro Rodrigo
Coelho são no sentido de até tornar insubsistente dois dos despachos que proferi. Toda a manifestação técnica, e também o
último despacho do Ministério Público, está relacionado à integridade do sistema. Então, a preocupação maior era: você determina ou autoriza a reabertura do sistema, não para inclusão, mas para alterar informações que já foram homologadas.
Além de estar afrontando a própria resolução do Tribunal de
Contas, que trata dessa matéria, ela também poderia levar à
perda da integridade do sistema. Qual era a preocupação em
relação a isso? Que eventualmente no futuro pudéssemos alterar, inclusive coisa até julgadas. Então, existia essa preocupação. Em razão disso, eu não acolho a proposta feita no voto
proferido.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Senhor presidente, o voto em questão não ignora as razões aqui levantadas pelo nobre conselheiro substituto João
Luiz Cotta Lovatti. O que é fato é que não será exequível qualquer determinação diferente dessa que estamos apresentando
neste voto, por conta da inconsistência estabelecida e pela difícil readequação, utilizando as partidas dobradas para readequar as contas do exercício de 2013. Informalmente conversei
com a área técnica do Tribunal. Quero ressaltar que o voto não
é divergente da área técnica, nesse caso. Tem diferença da decisão que foi proferida pelo conselheiro Cotta Lovatti. E também pelo Ministério Público de Contas. E também há o entendimento da área técnica que a solução possível para atualização
do Sistema CidadES, e posterior consulta dos dados relativos ao
Município de Guarapari, seria essa excepcionalmente tratada
aqui e no voto, com grifo especíﬁco para excepcionalidade do
caráter dessa decisão. Também temos a preocupação de preservar o sistema, também temos a preocupação de preservar
as contas, os julgados e as informações no Sistema CidadES. Porém, o único caminho encontrado para resolver, sanar essa irregularidade, que não foi impedimento para aprovação das
contas do Município de Guarapari no exercício de 2013, é essa
solução excepcional, e aqui já consultando a área técnica deste
Tribunal. Por isso peço aos senhores conselheiros que acompanhem o voto nessa direção.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – “Senhor presidente, sempre tive

essa preocupação em relação a uma medida possível de você
fazer a regularização. Mas uma coisa é certa, estava olhando a
tramitação processual, nós temos uma manifestação do Ministério Público. Essa manifestação da área técnica não está nos
autos. Só fazendo essa observação.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Conselheiro João, está nos autos. A manifestação da área técnica está nos autos. E estou
concordando com a manifestação da área técnica no voto.” O
SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI –
“Vejo aqui, tem uma peça digitalizada, tem o parecer do Ministério Público, o estudo técnica de jurisprudência. É este que faz
relação com o....” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO – “Inclusive, o estudo técnico foi acolhido pelo conselheiro Domingos Taufner, quando do primeiro despacho em que
ele deferiu na mesma direção que o nosso voto encaminha neste momento” .O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI – “De todo jeito, conselheiro, eu já deixei clara
a minha posição. É só essa observação. Sou contra.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO –
“Em votação.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente, parece-me que este processo é um pouco diferente do caso lá de Cachoeiro. Tem algumas nuances diferentes. Solicito vista do processo.” Antes do
encerramento da sessão, o decano do colegiado, senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, informou que
já havia identiﬁcado nos autos do processo TC-3691/2014 manifestação técnica que embasara o voto proferido pelo relator,
pelo que o acompanhou, desconsiderando-se, assim, o pedido
de vista. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO, com a aquiescência do Plenário e com fundamento no artigo 86, §5º, da Norma Interna, reabriu a discussão
processual. Aberta a votação, prevaleceu, por maioria, o voto
do relator, restando vencido o senhor conselheiro substituto
convocado, que manteve seu entendimento. – LEITURA DE
ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO UNÂNIMES – O senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO procedeu à leitura do Acórdão TC-819/2018, proferido nos autos do processo
TC-5583/2009; o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER procedeu à leitura dos Acórdãos TC-8822/2018, prowww.tce.es.gov.br

ferido nos autos do processo TC-4057/2005, TC-825/2018, proferido nos autos do processo TC-13605/2015, e TC-827/2018,
proferido nos autos do processo TC-10394/2016; o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES procedeu à leitura
do Acórdão TC-832/2018, proferido nos autos do processo TC6879/2017; e o senhor secretário-geral das sessões, ODILSON
SOUZA BARBOSA JUNIOR, ante solicitação do senhor presidente, procedeu à leitura dos Acórdãos TC-834/2018, proferido
nos autos do processo TC-2785/2014, e TC-835/2018, proferido nos autos do processo TC-2996/2015, ambos deﬁnidos pelo
voto vencedor do senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, ausente da sessão; tudo em atendimento ao
artigo 73, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. – ORDEM DO DIA – Julgamento
dos sessenta processos constantes da pauta, ﬂs. 17 a 29, parte
integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou encerrada a sessão às dezesseis horas e quinze
minutos, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores auditores e senhor procurador para a próxima sessão ordinária do Plenário, a ser realizada no dia vinte e
cinco de setembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas. E,
para constar, eu, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente,
demais conselheiros, conselheiros substitutos e senhor procurador.

PAUTA DA ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DO
PLENÁRIO – 18.9.2018
- CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo:
10348/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
03359/2014-1
Recorrente:
MINISTERIO
PUBLICO
DE
CON-
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TAS
DO
ESTADO
DO
Deliberações: Decisão. Sobrestar.

ESPIRITO

SANTO

Processo:
08775/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
08171/2017-9,
11670/2015-1
Interessado: CARLOS DONA CARDOSO SOUZA [JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA (OAB: 18957-ES)], CEZAR JOSE DE OLIVEIRA, ELBERTO GONCALVES DE SOUZA,
MARCELO ALVES NASCIMENTO, PEDRO COSTA FILHO, WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Dar provimento parcial. Multa de R$
3.000 para Pedro. Determinações. Por maioria, nos termos do
voto vista do Cons. Rodrigo Chamoun. Parcialmente vencido
o Cons. Ranna, que votou por dar provimento, conversão em
TCE, irregular, ressarcimento solidário de 13.099,62 VRTES e
multa de R$ 10.000 para Pedro, multa de R$ 8.000 p/ Cezar José e multa de R$ 10.000 p para a empresa WSimon Ltda. Multa
de R$ 3.000 para Elberto e Carlos.
Processo:
09058/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
05567/2015-1
Recorrente: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Deliberações: Decisão. Sobrestar.
Processo:
09353/2017-8
Classiﬁcação:
Uniformização
de
Jurisprudência
Responsável: GENALDO RESENDE RIBEIRO [MARIANA DA SILVA GOMES (OAB: 22270-ES), RODRIGO BARCELLOS GONCALVES (OAB: 15053-ES)], ISABEL CRISTINA SA RIBEIRO DE SANTANA, WAGNER RIBEIRO MASIOLI
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.

Processo:
04743/2018-4
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos de Serra, Secretaria Municipal de Educação de Serra
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
08527/2017-9
Interessado:
ALEXANDRE
CAMILO
FERNANDES
VIANA,
ANDERSON
WERDAN
FAGUNDES,
AUDIFAX
CHARLES
PIMENTEL
BARCELOS
Recorrente: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), MARIANA DA SILVA GOMES (OAB: 22270ES), RODRIGO BARCELLOS GONCALVES (OAB: 15053-ES)]
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.

Responsável:
MARCELO
DE
OLIVEIRA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Processo:
01089/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante:
Identidade
preservada
Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Deliberações: Adiado

Processo:
05973/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
02850/2009-4
Interessado: EDECIR FELIPE [AMANDA LOYOLA GOULART (OAB:
24474-ES), BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB:
14469-ES), CAMILA CARLETE GOMES (OAB: 23460-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), CAROLINA AVELAR DE OLIVEIRA (OAB: 23097-ES), CHEIM JORGE &
ABELHA RODRIGUES - ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHRISTINA
CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES), GABRIEL JUNQUEIRA SALES (OAB: 27532ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866ES), LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB: 29031-ES),
LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB: 21748ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MARIANA PARAISO BIZZOTTO DE MENDONCA (OAB: 15297-ES), MATHEUS
DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES), MILENA MAGNOL
CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), MYRNA FERNANDES CARNEIRO (OAB: 15906-ES), NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB: 20844ES), PATRICK GOMES DE SOUZA, PEDRO LENNO ROVETTA NOGUEIRA (OAB: 26891-ES), TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB:
28947-ES), THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público de Contas (HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Decisão. Devolvido. Sobrestar, nos termos do voto-vista do conselheiro Carlos Ranna, encampado pelo relator.

Processo:
05038/2017-8
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016

Processo:
01438/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02955/2013-8
Recorrente: MIGUEL LOURENCO DA COSTA [ALTA-

Processo:
04823/2018-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Esportes e Lazer
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável:
EDILSON
BARBOZA,
FABIO
LUIZ
DE
JESUS
MAGALHAES,
MAXIMIANO
FEITOSA
DA
MATA,
ROBERTO
RIBEIRO
CARNEIRO
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Total: 6 processos
- CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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MIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado
Processo:
05986/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: WELLINGHTON NASCIMENTO DE LIMA
Responsável:
CLAUDIA
HACKBART
TEIXEIRA,
FLAVIA
LYRA
NUNES
Deliberações: Acórdão. Improcedência. Dar ciência. Arquivar.

CIA DOS SANTOS GUIMARAES, SAMARA DE JESUS PEREIRA, SANDRA HELENA BELLON MODOLO
Deliberações: Acórdão. Dar ciência. Arquivar.
Processo:
04705/2017-1
Unidade
gestora:
Assembleia
Legislativa
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
RICARDO
GOMES
Responsável: ANA LUCIA FEITOSA, ERICK CABRAL MUSSO
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.

Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo:
01778/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02040/2018-8,
02795/2014-5
Interessado: PAULO FERNANDO MIGNONE [AMERICO SOARES MIGNONE (OAB: 12360-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), THIAGO LOPES PIEROTE (OAB: 14845-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Vista: Rodrigo Coelho do Carmo (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado

Processo:
05992/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
Outros
orgãos/entidades
(CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CÉLIA MARIA VILARINO.)
Responsável:
CLAUDIA
HACKBART
TEIXEIRA
Deliberações: Acórdão. Extinguir sem resolução de mérito. Arquivar.

Processo:
05065/2017-5
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Infraestrutura
de
Cariacica
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: BRUNO POLEZ COELHO, JOAO FELICIO
SCARDUA,
WELLINGTON
COSTA
FREITAS
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Processo:
03860/2018-9
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Controle e Transparência
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável:
EUGENIO
COUTINHO
RICAS,
MARCOS
PAULO
PUGNAL
DA
SILVA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Total: 6 processos

Processo:
08986/2017-7
Unidade
gestora:
Assembleia
Legislativa
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Deputado estadual (ES, ESMAEL DE ALMEIDA)
Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.

Processo:
04302/2018-4
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável:
JOSE
EDUARDO
FARIA
DE
AZEVEDO,
NEUCIMAR
FERREIRA
FRAGA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Processo:
01720/2018-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Linhares
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
07169/2012-9
Interessado: ADEMIR JOSE DE LIMA [Lucimara Rissi de Lima]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Adiamento:
2ª
Sessão

Processo:
04383/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
05555/2017-5
Recorrente:
SERGIO
FARIAS
FONSECA
Vista: Rodrigo Coelho do Carmo (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Vista concedida. Sebastião Carlos
Ranna de Macedo.

- CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo:
11487/2015-1
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Vitória
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: NAMY CHEQUER BOU HABIB FILHO
Adiamento:
5ª
Sessão
Deliberações: Sobrestado
Processo:
05200/2016-8
Unidade
gestora:
Secretaria
de
Estado
de
Gestão
e
Recursos
Humanos
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício:
2016
Responsável: DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS, MAR-
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Total: 10 processos
- CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo:
05715/2007-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02963/2006-1
Recorrente:
ALUIZIO
CARLOS
CORREA
[ANDERSON SANT ANA PEDRA (OAB: 9712-ES), BRUNA FONTANA
ZANONI
GAMA
(OAB:
11438-ES),
TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo:
09529/2016-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 09725/2016-9, 09537/2016-6, 09536/2016-1,
09532/2016-3, 09531/2016-9, 09530/2016-4, 02742/2013-5
Interessado: CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA, CLEBER OLIVEIRA DA SILVA, DALVA DA MATTA IGREJA, EDSON VANDO SOUZA, GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS, JOCELEM GONCALVES DE JESUS, JOSE MARIA ROVETTA, JUAREZ BEZERRA LEITE, MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD, VALBER JOSE SALARINI
Recorrente:
TEREZINHA
VIZZONI
MEZADRI
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo:
09530/2016-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 09725/2016-9, 09537/2016-6, 09536/2016-1,
09532/2016-3, 09531/2016-9, 09529/2016-1, 02742/2013-5
Interessado: CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA, CLEBER OLIVEIRA DA SILVA, DALVA DA MATTA IGREJA, EDSON VANDO SOUZA, GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS, JOCELEM GONCALVES DE JESUS, JOSE MARIA ROVETTA, JUAREZ BEZERRA LEITE, MARCUS VI-

NICIUS DOELINGER ASSAD, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI
Recorrente:
VALBER
JOSE
SALARINI
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo:
09531/2016-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 09725/2016-9, 09537/2016-6, 09536/2016-1,
09532/2016-3, 09530/2016-4, 09529/2016-1, 02742/2013-5
Interessado: CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA, CLEBER
OLIVEIRA DA SILVA, DALVA DA MATTA IGREJA, EDSON VANDO SOUZA, JOCELEM GONCALVES DE JESUS, JOSE MARIA ROVETTA, JUAREZ BEZERRA LEITE, MARCUS VINICIUS DOELINGER
ASSAD, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI, VALBER JOSE SALARINI
Recorrente: GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo:
09532/2016-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 09725/2016-9, 09537/2016-6, 09536/2016-1,
09531/2016-9, 09530/2016-4, 09529/2016-1, 02742/2013-5
Interessado: CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA, CLEBER OLIVEIRA DA SILVA, DALVA DA MATTA IGREJA, EDSON VANDO SOUZA, GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS, JOCELEM GONCALVES DE JESUS, JUAREZ BEZERRA LEITE, MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI, VALBER JOSE SALARINI
Recorrente:
JOSE
MARIA
ROVETTA
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo:
09536/2016-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 09725/2016-9, 09537/2016-6, 09532/2016-3,
www.tce.es.gov.br

09531/2016-9, 09530/2016-4, 09529/2016-1, 02742/2013-5
Interessado: CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA, CLEBER OLIVEIRA DA SILVA, DALVA DA MATTA IGREJA, EDSON VANDO SOUZA, GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS, JOSE MARIA ROVETTA, JUAREZ BEZERRA LEITE, MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI, VALBER JOSE SALARINI
Recorrente:
JOCELEM
GONCALVES
DE
JESUS
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo:
09537/2016-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 09725/2016-9, 09536/2016-1, 09532/2016-3,
09531/2016-9, 09530/2016-4, 09529/2016-1, 02742/2013-5
Interessado: CLEBER OLIVEIRA DA SILVA, DALVA DA MATTA IGREJA, EDSON VANDO SOUZA, GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA
DOS SANTOS, JOCELEM GONCALVES DE JESUS, JOSE MARIA ROVETTA, JUAREZ BEZERRA LEITE, MARCUS VINICIUS DOELINGER
ASSAD, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI, VALBER JOSE SALARINI
Recorrente: CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo:
09725/2016-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 09537/2016-6, 09536/2016-1, 09532/2016-3,
09531/2016-9, 09530/2016-4, 09529/2016-1, 02742/2013-5
Interessado: CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA, CLEBER OLIVEIRA DA SILVA, EDSON VANDO SOUZA, GEOVANE
MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS, JOCELEM GONCALVES DE JESUS, JOSE MARIA ROVETTA, JUAREZ BEZERRA LEITE, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI, VALBER JOSE SALARINI
Recorrente: DALVA DA MATTA IGREJA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES)], MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD [LÉSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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CIO SILVA MACHADO, LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo:
02953/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos: 03617/2018-7, 03616/2018-2, 03021/20187,
02962/2018-9,
10187/2015-1,
09877/2014-2
Interessado: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
BRAZ DELPUPO, EDELIO FRANCISCO GUEDES, GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR [BENICIO HELMER (OAB: 17060ES), MAURO ESTEVAM (OAB: 17341-ES), PETRONIO ZAMBROTTI FRANCA RODRIGUES (OAB: 12199-ES)], JOAO CARLOS LORENZONI, JONES CAVAGLIERI, LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, RUBENS CASOTTI, SERGIO MENEGUELLI
Recorrente: AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DO
ESTADO
DO
ESPIRITO
SANTO
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Anular acórdão TC-1718/17. Extinguir
por falta de interesse recursal. Ao MPEC. Arquivar. Nos termos
do voto do relator.
Processo:
02962/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos: 03617/2018-7, 03616/2018-2, 03021/20187,
02953/2018-1,
10187/2015-1,
09877/2014-2
Interessado: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
BRAZ DELPUPO, EDELIO FRANCISCO GUEDES, JOAO CARLOS LORENZONI, JONES CAVAGLIERI, LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, RUBENS CASOTTI, SERGIO MENEGUELLI
Recorrente: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES, Venda Nova do Imigrante, BRAZ DELPUPO), MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Anular acórdão TC-1718/17. Extinguir

por falta de interesse recursal. Ao MPEC. Arquivar. Nos termos
do voto do relator.

NI
WETLER,
PABLO
Deliberações: Adiado

Processo:
03021/2018-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos: 03617/2018-7, 03616/2018-2, 02962/20189,
02953/2018-1,
10187/2015-1,
09877/2014-2
Interessado: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
BRAZ DELPUPO, EDELIO FRANCISCO GUEDES, JOAO CARLOS LORENZONI, JONES CAVAGLIERI, LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, RUBENS CASOTTI, SERGIO MENEGUELLI
Recorrente:
MUNICIPIO
DA
SERRA
[FLAVIO
NARCISO
CAMPOS
(OAB:
11779-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Anular acórdão TC-1718/17. Extinguir
por falta de interesse recursal. Ao MPEC. Arquivar. Nos termos
do voto do relator.

Processo:
04022/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
06300/2015-4
Interessado:
IVETE
BATISTA
DA
SILVA
[TALYTTA
DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120-ES)]
Recorrente: ROBERTINO BATISTA DA SILVA [GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES (OAB: 17274-ES, OAB: 151947RJ), ROBERTINO BATISTA DA SILVA JUNIOR (OAB: 22502-ES),
TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado

Processo:
03677/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos: 05475/2015-3, 01095/2014-4, 01093/2014-5
Interessado: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS [ALINE
DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES), CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB: 9787-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB:
6381-ES), JEAN MAEL NASCIMENTO CAVEDO, KARLA LYRIO DE
OLIVEIRA (OAB: 19807-ES), LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO
(OAB: 19260-ES), MILENA GOTARDO COSME (OAB: 19148-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Deliberações: Adiado
Processo:
04000/2018-7
Unidade gestora: Companhia Espírito Santense de Saneamento
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Deputado estadual (ES, EUCLÉRIO SAMPAIO)
Responsável:
AMADEU
ZONZIwww.tce.es.gov.br

FERRACO

ANDREAO

Processo:
04046/2018-9
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Saneamento,
Habitação
e
Desenvolvimento
Urbano
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável:
JOAO
CARLOS
COSER,
MARCELO
DE
OLIVEIRA,
RODNEY
ROCHA
MIRANDA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo:
04068/2018-5
Unidade gestora: Companhia Espírito Santense de Saneamento
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
MONTALVANI
DE
SOUSA
LIMA
Deliberações: Decisão. Conhecer. Indeferir cautelar. Notiﬁcação 10 dias. Submeter ao rito ordinário. Dar ciência.Notiﬁcação 10 dias para informar quanto à fase atual. Admitir como
interessada a vencedora do certame. Conforme proposto pelo
conselheiro Rodrigo Chamoun, o que foi encampado.
Processo:
Unidade gestora:
Classiﬁcação:

Prefeitura Municipal
Embargos
de

Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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Apensos:
06543/2017-4,
00202/2009-5
Recorrente: ANTONIO BITENCOURT [PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], GONCALO EUSTAQUIO DO VALE [PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], RODRIGO DADDA LUGAO [PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Conhecer. Dar provimento.
Atribuir efeitos modiﬁcativos. Reformar acórdão TC-359/2018.
Afastar ressarcimento solidário e as multas de 1.500 VRTE. Desconverter TCE. Arquivar.
Total: 17 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo:
03691/2014-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classiﬁcação:
Prestação
de
Contas
Bimestral
Exercício:
1º
bimestre
de
2013
Interessado:
PREFEITURA
GUARAPARI
Responsável:
EDSON
FIGUEIREDO
MAGALHAES,
ORLY
GOMES
DA
SILVA
Deliberações: Decisão. Tornar sem efeito despachos
71717/2017, 4665/2018 e 16345/2018. Acolher razões de justiﬁcativas. Autorizar retorno da homologação. Conceder prazo de 90 dias. Após, ao MPEC. Vencido o conselheiro João Luiz
Cotta Lovatti, que não acolheu a proposta do relator. Por maioria. Absteve-se de votar conselheiro Rodrigo Chamoun, por
suspeição.
Processo:
08879/2014-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício:
2013
Interessado:
FUNDO
ESTADUAL
SAUDE
Responsável: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES [THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], ATTO CONSULTORIA EM SAUDE E EDUCACAO LTDA - ME, JOSE TADEU MARINO [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)], LILIANE CORTES FERREIRA

Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo:
12616/2015-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classiﬁcação:
Prestação
de
Contas
Bimestral
Exercício:
1º
bimestre
de
2015
Interessado:
PREFEITURA
GUARAPARI
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, ORLY GOMES DA SILVA [JOCILENE APARECIDA POLI (OAB:
16597-ES), MARCOS PAULO GOMES DIAS (OAB: 15044ES), OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES)]
Deliberações: Acórdão. Sanear omissão. Arquivar. Absteve-se
de votar, sem divergência, conselheiro Chamoun por suspeição.
Processo:
10345/2016-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
03213/2014-5
Interessado:
ELOIZA
HELENA
GRASSI
Recorrente:
MINISTERIO
PUBLICO
DE
CONTAS
DO
ESTADO
DO
ESPIRITO
SANTO
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Arquivar.
Processo:
05710/2017-3
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Gestão
Estratégica
de
Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
BIANCA
ASSIS
RIBEIRO
DE
SOUSA LOUREIRO, JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Recomendação. Arquivar.
Processo:
Unidade
gestora:
Classiﬁcação:
Consulente: Chefe

08251/2017-4
Câmara
Municipal
de
Itarana
Consulta
do Poder Legislativo Munici-

www.tce.es.gov.br

pal (ES, Itarana, EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA)
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Processo:
08483/2017-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Cultura de Vitória
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
Interessado:
FRANCISCO
AMALIO
GRIJO
Responsável:
GRUPO
CHURUPITA
DE
TEATROAMDOR,
JOSE
ALVES
DOS
SANTOS
Deliberações: Acórdão. Irregular p/ Grupo Churupita e Jose Alves. Ressarcimento solidário de 4.064,01 VRTE. Encaminhar cópia do acórdão ao TCU. Multa individual de 500 VRTE. Devolver
os autos à origem. Arquivar.
Processo:
00974/2018-8
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Prevenção e Combate a Violencia e Trânsito de Vila Velha
Classiﬁcação:
Agravo
Interessado: OBERACY EMMERICH JUNIOR, VIACAO SANREMO
LTDA [ALEXANDRE PUPPIM (OAB: 8265-ES), ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO (OAB: 15762-ES), CIRO BENEVENUTO SOARES (OAB: 23577-ES), IVON ALCURE DO NASCIMENTO (OAB:
3746-ES), MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA (OAB: 8258ES), WANDERSON GONCALVES MARIANO (OAB: 11660-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público de Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Adiamento:
4ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Tramitação preferencial. Remeter ao MPEC. Apensar ao TC-62/2018.
Total: 8 processos
- CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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 BIANSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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CHI [FELIPE NASCIMENTO BERNABE (OAB: 14776-ES), HENRIQUE IGNATOWSKI PERIM (OAB: 21474-ES), JOAO PEREIRA GOMES NETTO (OAB: 13411-ES), LUIZ ALFREDO PRETTI (OAB: 8788ES), MARCELO MARTINS ALTOE (OAB: 8787-ES), VITOR SEABRA
SEIXAS PINTO (OAB: 16056-ES)], MARCELO DE SOUZA COELHO
Adiamento:
6ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
07343/2013-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
ROBSON
MATTOS
DOS
SANTOS
Responsável: ADSON PINTO NOGUEIRA, CARLOS WALDIR
MULINARI DE SOUZA, DALVA DA MATTA IGREJA [LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES), ROMULO DA MATTA IGREJA (OAB: 26076-ES)], JOCELEM GONCALVES DE JESUS, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI
Adiamento:
4ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
02270/2017-6
Unidade
gestora:
Companhia
de
Desenvolvimento de Vitória, Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
COMPANHIA
ESPIRITO
SANTENSE
DE
SANEAMENTO
CESAN
Responsável:
CONASA
INFRAESTRUTURA S.A. [IVAN ITIRO YABUSHITA], JOSE VICENTE DE SA PIMENTEL, LUCIANO SANTOS REZENDE
Adiamento:
7ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
05022/2017-7
Unidade
gestora:
Secretaria
de
Estado
de
Transportes
e
Obras
Públicas
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: PAULO RUY VALIM CARNELLI [HE-

LEN APARECIDA ABRANTES
Deliberações: Adiado

CAIRES

(OAB:

11844-ES)]

Processo:
02946/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
MEDICAR
EMERGENCIAS
MEDICAS LTDA [BERNARDO PAVAN MAMED, KAIO REGIS
FERREIRA
DA
SILVA
(OAB:
149669-MG)]
Responsável: LEONETHE BRAUM PEREIRA, VALDIR MASSUCATTI
Deliberações: Adiado
Processo:
04810/2018-2
Unidade gestora: Fundo de Modernização e Incentivo à Cobrança da Dívida Ativa e de Reestruturação Administrativa da Procuradoria Geral do Estado
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável:
ALEXANDRE
NOGUEIRA
ALVES,
ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS, RODRIGO RABELLO VIEIRA
Deliberações: Adiado
Total: 6 processos
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo:
00365/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
SEBASTIAO
FOSSE
Deliberações: Adiado
Processo:
06835/2016-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Cultura de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável:
ANA
LAURA
NAHAS,
ERLON
JOSE
PASCHOAL,
LELIANE
KROHLING
VIEIRA
Adiamento:
6ª
Sessão
Deliberações: Adiado
www.tce.es.gov.br

Processo:
05553/2017-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Habitação de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
ALECIO
PAGANOTO
SALAZAR,
SERGIO
DE
SA
FREITAS
Adiamento:
5ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
05560/2017-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: DELIO JOSE PRATES DO AMARAL
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
05570/2017-1
Unidade gestora: Fundo Ambiental do Município de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
LUIZ
EMANUEL
ZOUAIN
DA
ROCHA,
PAULO
SERGIO
BELLO
BARBOSA
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
05843/2017-1
Unidade
gestora:
Fundo
Municipal
de
Assistência
Social
de
Linhares
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: CASSIO DIAS LOPES, FABIANA RICCATO VICENTE ALVARENGA, MARIA LUZIA ALVARENGA DA SILVA
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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Unidade
gestora:
Fundo
Municipal
de
Assistência
Social
de
São
Mateus
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
06096/2015-6
Recorrente:
KATIA
QUARESMA
GOMES
[PAULA
ROHR
(OAB:
17465-ES)]
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Total: 7 processos
Total geral: 60 processos

SESSÃO: 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO –
25/9/2018
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezoito, às quatorze horas, na sala das sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor vice-presidente,
no exercício da presidência, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER, nos termos do artigo 21, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, declarou aberta a 33ª Sessão Plenária Ordinária deste Tribunal do corrente exercício. Integrando o Plenário estiveram presentes os excelentíssimos senhores conselheiros RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES e RODRIGO COELHO DO CARMO, e a
senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, ocupando a relatoria do conselheiro afastado VALCI JOSÉ
FERREIRA DE SOUZA. Presentes, ainda, o excelentíssimo senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, o Ministério Público Especial de Contas - MPEC, na pessoa do excelentíssimo senhor procurador-geral, LUCIANO VIEIRA; e ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões. O
senhor vice-presidente no exercício da presidência, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, 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 32ª Sessão Plenária Ordinária de dois mil e dezoito, antecipadamente encaminhada pelo secretário-geral das
sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros, auditores e procuradores; sendo aprovada à unanimidade. – CO-

MUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA E SORTEIO DE PROCESSOS – O
senhor vice-presidente no exercício da presidência, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, considerando o escoamento do prazo regimental previsto no artigo 441 do Regimento Interno, para a apresentação de emendas aos Projetos de Resolução constantes dos processos TC-6479/2018 e TC-6482/2018,
nos termos do art. 101, § 1º, do Diploma Normativo Interno
desta Corte, que dispõem, respectivamente, sobre as atividades de facilitador de aprendizagem e de auxiliar em eventos de
capacitação e desenvolvimento proﬁssional no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; e sobre a participação de servidor efetivo desta Corte em eventos de educação
incentivada, sob a forma de concessão de bolsa de estudos, e
dá outras providências; conforme distribuídos aos membros
deste Plenário no dia 14 de agosto do corrente, já contemplando, o primeiro, a emenda supressiva e modiﬁcativa apresentada pelo senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN (protocolo 12623/2018), integramente acolhida
pela presidência desta Corte, e, a segunda, a emenda aditiva e
modiﬁcativa também apresentada pelo senhor corregedor
desta Casa (protocolo 12344/2018), parcialmente acolhida pelo senhor presidente deste Tribunal, no sentido de se manter o
prazo de 02 anos de interstício para o novo benefício, acrescentando ser o marco inicial a data de apresentação à corte do título acadêmico do evento de educação incentivada anteriormente concedido, e de se acolher as propostas relativas aos artigos 11 e 13; submeteu ao Plenário, para discussão e votação,
os referidos projetos. Na ocasião, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN informou que, quanto ao
projeto constante do processo TC-6482/2018, aderia ao texto
consolidado pelo senhor presidente deste Tribunal, eliminado,
assim, a divergência. Encerrada a discussão, ambas as propostas foram aprovadas à unanimidade, nos termos das consolidações promovidas pela presidência desta Corte com base no artigo 442 da Norma Interna. Em seguida, o senhor vice-presidente no exercício da presidência, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, considerando a tramitação neste Tribunal do
processo TC-3334/2018, que trata de Auditoria de conformidade realizada na Prefeitura Municipal de Anchieta, com o objetiwww.tce.es.gov.br

vo de avaliar a regularidade e economicidade na contratação e
na execução dos serviços de porteiro, recepcionista e copeiro,
realizados por meio de terceirização de mão de obra; considerando que o relator, senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, com fundamento nos artigos 145, § 1º,
do novo Código de Processo Civil, 23 da Lei Orgânica deste Tribunal e 290 do Regimento Interno desta Corte, declarou-se
suspeito para atuar no feito; com base nos artigos 20, incisos II
e XXX, 48, inciso I, e 261 da Norma Interna desta Casa, solicitou
ao secretário-geral das sessões a redistribuição dos autos, por
sorteio, entre os demais conselheiros. Procedido ao sorteio,
coube a relatoria do processo TC-3334/2018 ao senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES. Após, o senhor vice-presidente no exercício da presidência, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, considerando a tramitação neste Tribunal do processo TC-7480/2018, que trata de Fiscalização, na
modalidade Auditoria, a ser executada nos sítios eletrônicos
institucionais dos órgãos sob a jurisdição deste Tribunal, com o
objetivo de veriﬁcar o atendimento à legislação sobre transparência passiva e fomentar a ampliação da transparência nos entes auditados; considerando que a ﬁscalização abrange todas
as relatorias desta Corte, por envolver o Estado e todos os Municípios, incluindo as administrações diretas e indiretas; e considerando ser o Regimento Interno deste Tribunal omisso em
relação ao caso concreto, bem como que, em situações análogas, o Plenário tem deliberado pelo sorteio de relatoria entre
todos os conselheiros relatores afetos aos jurisdicionados envolvidos, com base nos princípios do juiz natural, da publicidade, da proporcionalidade e da impessoalidade, otimizando a
tramitação do feito e evitando decisões conﬂitantes; com base
nos artigos 20, incisos II e XXX, e 48, inciso I, da Norma Interna
desta Corte, solicitou ao secretário-geral das sessões que procedesse à distribuição dos autos, por sorteio, entre todas as relatorias deste tribunal. Procedido ao sorteio, coube a relatoria
do processo TC-7480/2018 também ao senhor conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES. Ao ﬁnal dessa fase, o senhor
vice-presidente no exercício da presidência, considerando a
tramitação neste Tribunal do processo TC-7670/2018, que trata de Representação promovida por vereador da Câmara MuniSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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cipal de Cariacica em face da Prefeitura Municipal de Cariacica
e do Instituto de Desenvolvimento do mesmo município IDESC, com diferentes relatores com competência ordinária,
quais sejam, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e
conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, conforme
se observa da portaria nº 82/2017; considerando ser o Regimento Interno deste Tribunal omisso em relação ao caso concreto e que, em situações análogas, o Plenário tem deliberado
pelo sorteio de relatoria entre os conselheiros relatores afetos
aos jurisdicionados envolvidos, com base nos princípios do juiz
natural, da publicidade, da proporcionalidade e da impessoalidade, otimizando a tramitação do feito e evitando decisões
conﬂitantes; com base nos artigos 20, incisos II e XXX, e 48, inciso I, da Norma Interna desta Corte, solicitou ao secretário-geral das sessões que procedesse à distribuição dos autos, por
sorteio, entre as relatorias dos senhores conselheiros mencionados. Procedido ao sorteio, coube o processo TC-7670/2018 à
relatoria do senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER. - OCORRÊNCIAS – 01) Após a fase de comunicações e registros do Plenário, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN, nos termos do artigo 29, inciso VI,
do Regimento Interno desta Casa, assumiu a presidência dos
trabalhos para que o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER pudesse relatar processo com pedido de sustentação oral. O relator procedeu à leitura do relatório do processo TC-4632/2016, que trata de Pedido de Revisão interposto
pela senhora Angela Helena Backer, concedendo, em seguida,
a palavra ao advogado da interessada, senhor Edmar Lorencini
dos Anjos, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra
ao relator, sua excelência destacou que a área técnica desta
Corte havia apontado a ausência das provas indicadas na defesa, pelo que deferiu o prazo de 05 dias para juntada de documentos, adiando o julgamento do feito e solicitando a juntada
aos autos das notas taquigráﬁcas, com o posterior encaminhamento dos autos ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. EDMAR LORENCINI DOS ANJOS – “Senhor presidente, conselheiro Domingos Taufner, hoje
presidindo esta sessão; conselheiro Rodrigo Chamoun; conselheiro Sérgio Borges; conselheiro Rodrigo Coelho; conselheira

Márcia; conselheiro Lovatti; procurador de contas, dr. Luciano;
Juninho, secretário das sessões; advogados e demais presentes, boa tarde! Dirijo-me ao sr. Domingos, relator deste processo. Nesta oportunidade estamos como patrono da sra. Angela
Backer, ex-secretária de Assistência Social do Município de Jaguaré, que já está qualiﬁcada nos autos. Venho respeitosamente oferecer esta sustentação oral em relação ao Processo TC04632/2016, com ﬁto de destacar nossa tese feita no pedido de
revisão, conforme os fundamentos que vamos trazer novamente aos autos. É importante considerar que inicialmente, liminarmente, o conselheiro Domingos Taufner, relator, concedeu o
efeito suspensivo. Os pedidos de revisões não têm... O efeito
suspensivo foi concedido pelo conselheiro, inicialmente no processo. Trata-se de um recurso de revisão, Acordão 742/2014,
deste Tribunal de Contas. Transcrevo agora em relação à prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social no
qual foram julgadas irregulares as contas da sra. Angela, tendo
em vista colocar sob sua responsabilidade o “não recolhimento
de obrigações patronais”. Foi aplicado multa de 500 VRTEs. E,
posteriormente, a interessada fez o recolhimento dessa multa e
o processo foi arquivado. Posteriormente, entramos com esse
recurso de revisão devido a novos documentos trazidos pela
sra. Angela, no condão de produzir efeitos sob as provas, então,
produzidas. De modo que o ato promoveu o recolhimento das
obrigações patronais, Na ocasião, escorou-se uma tese defensável à luz dos elementos disponíveis quanto à legitimidade da
compensação tributária a que se teria direito o município frente à Receita Federal. Conforme vamos demonstrar adiante,
gostaria de trazer aqui “das razões de modiﬁcação da decisão
rescindenda da existência de erro de natureza irreparável à interessada. Com efeito, o acórdão, ora atacado, considerou que
houvera a compensação indevida de contribuição previdenciária devido ao ﬁsco federal”. Só que ocorre, com devida vênia,
que a questão controvertida nos autos ainda carece de uma decisão deﬁnitiva da Receita Federal do Brasil. O que, em tese, é
uma verdadeira prejudicial de mérito, que foi desconsiderada
por esta Corte em razão do acórdão proferido. Então, explica-se
ainda que se admita a necessidade de a Receita Federal homologar declaração de compensação tributária, realizada pelo enwww.tce.es.gov.br

te municipal – aqui no caso o Fundo Municipal de Jaguaré. A
prefeitura também fez compensação municipal – falarei adiante – para ﬁns da extinção desse crédito tributário. É de rigor assinalar que tal providência é uma verdadeira prejudicial de mérito junto ao julgamento desta Corte de Contas. Ora, caso a Receita Federal homologue a declaração de compensação de crédito tributário, o crédito será extinto. Nessa hipótese a compensação se ﬁgurará como legítima. E no caso ao revés, se a Receita Federal não homologue a declaração de compensação, o
município não terá auferido efetivamente o benefício da natureza tributária. Logo, o entendimento da defesa é que não haveria, em tese, possibilidade jurídica desta Corte de Contas rejeitar as contas da ora defendente, até que houvesse uma resolução deﬁnitiva sobre a extinção do crédito tributário. E, por
conseguinte, a legitimidade do direito de compensação. Então,
como não existe ainda uma decisão deﬁnitiva tanto no âmbito
administrativo como no âmbito judicial, este Tribunal não poderia condenar a defendente por não ter feito a compensação
tributária. A compensação de contribuição previdenciária independe de prévia autorização administrativa ou judicial, conforme os termos do art. 89, da Lei 8.112/91, concomitante com o
art. 44, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº
900/2008. De mais a mais, a sentença também judicial que o
município entrou judicialmente para fazer essa compensação
tributária no Processo 2011500300037777-0 condenou a União
a suportar a compensação administrativa a que tinha direito o
ente municipal. Então, teve uma sentença judicial condenando
a União para que o município possa ter feito, à época, essa
compensação. O que foi objeto de recurso por parte da União,
posteriormente. Com relevante destaque, a matéria ainda está
em discussão judicial, em fase de recurso. Não teve trânsito em
julgado ainda esse processo judicial da compensação - que já
foi concedido em fase de sentença. Não havia restrição a compensação realizada. Razão pela qual o Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Jaguaré fez a compensação,
promoveu a devida compensação. Não obstante, a Receita Federal do Brasil autuou o município com lavratura do auto de infração e o município recorreu. E ainda está em fase de recurso
administrativo essa autuação. Então, a partir daí está o equívoSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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co do acórdão ora atacado que considerou irregular a compensação tributária realizada sem que a própria Receita Federal do
Brasil se manifestasse a respeito. A compensação realizada pelo município está pendente de apreciação administrativa pela
própria Receita Federal, conforme demonstra nos autos – juntamos a documentação aos autos. E também o processo judicial ainda não transitou em julgado. Repito novamente porque
é importante frisar a tese da defesa. Por outro lado, a plena legalidade no ato de compensação feito pelo Fundo Municipal realizado na data. Portanto, jamais este Tribunal, dr. Luciano, poderia taxar o ato de compensação tributária como um ato ilegal. Trago aqui outro condão, que no bojo do Processo TC5023/2013, do eminente conselheiro Carlos Ranna, bem como
no Processo TC-6019/2012 - que tive oportunidade de fazer
também defesa oral aqui em relação à Prefeitura de Jaguaré,
de relatoria do conselheiro Chamoun - restou decidido fazer diligência junto à Receita Federal do Brasil para solicitar se essa
decisão era deﬁnitiva ou se ainda cabia recurso, a decisão era
irrecorrível. Então, nesse caso, a matéria de fundo é a mesma,
compensação tributária nesses dois casos, compensação tributária realizada por municípios do Estado. E posteriormente,
após a defesa oral feita por mim no Processo TC-6019/2012, o
eminente conselheiro Rodrigo Chamoun sobrestou o julgamento do processo até decisão do referido incidente que se encontrava no gabinete do conselheiro Carlos Ranna, para análise no
Processo TC-5023/2013. Então, trago aqui também a decisão.
Já solicito ao relator, conselheiro Domingos, que faça a juntada
da decisão do Processo TC-6019/2012, que sobrestou os autos
e matéria idêntica correlata, e do mesmo município - no caso, a
Prefeitura de Jaguaré. E nesse caso o Fundo Municipal de Assistência Social. Então, o caso em testilha é análogo, e merece
igual tratamento por esta Corte de Contas sob pena de acabar
por haver uma odiosa injustiça em face da interessada, a ora
defendente, caso a contratação tributária seja realizada e seja
considerada adequada tanto pela Receita Federal como pelo
Poder Judiciário, no caso de trânsito em julgado da sentença judicial favorável ao município. Portanto, em hipótese alguma,
poderia ter havido a sua condenação diante da fragilidade da
prova, então produzida. O que deve ser reconsiderado por esta

Corte de Contas pelo menos com a concessão do efeito suspensivo ao acórdão ora atacado. E ainda em caráter extraordinário, conforme sustentamos aqui, fazer o sobrestamento do processo até decisão tanto administrativa como judicial dos processos que estão tramitando. Então, esse é o pedido. Requeiro
a reforma do Acórdão 742/2014, no sentido de considerar regulares ou regulares com ressalva as contas da sra. Angela Backer. Agradeço ao relator. Boa tarde a todos!” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Vou adiar este processo. Mas antes, questiono o defendente porque a área técnica alega que foi citado a existência do processo judicial. E até
anexado que existe o processo. Mas a área técnica alegou que
não anexou aos autos cópia das iniciais de tais processos. Não
havendo possibilidade de se aﬁrmar que os créditos tributários,
discutidos em via judicial e administrativa são os mesmos que
constam como não recolhidos no Processo TC-2103/2012. Gostaria de saber se...” O SR. EDMAR LORENCINI DOS ANJOS –
“Vou fazer juntada.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Tem cinco dias.” O SR. EDMAR LORENCINI DOS
ANJOS – “Toda a documentação está no Processo TC6019/2012, de relatoria do conselheiro Rodrigo Chamoun. Vou
extrair cópias e anexar. Obrigado!” 02) Após, o senhor vice-presidente conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER reassumiu a presidência e passou a palavra ao senhor conselheiro
RODRIGO COELHO DO CARMO, para relatar processo com pedido de sustentação oral em razão de solicitação do advogado,
que precisaria se ausentar da sala das sessões. O relator então,
procedeu à leitura do relatório do processo TC-8879/2014, que
trata de Auditoria realizada no Fundo Estadual de Saúde, concedendo, em seguida, a palavra ao advogado, senhor Edmar
Lorencini dos Anjos, que proferiu sustentação oral em nome
dos senhores José Tadeu Marino e. Liliane Cortes Ferreira, sucessivamente. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou o processo de pauta, solicitando a juntada aos autos das
notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos trazidos pelo
interessado e o posterior encaminhamento do processo à área
técnica. Logo após, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN teceu comentários sobre a forma de
contabilização dos pagamentos decorrentes de contratos de
www.tce.es.gov.br

gestão e seus reﬂexos em relação ao cálculo de despesa com
pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, mencionando o entendimento do Tribunal de Contas da União a respeito,
tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR.
EDMAR LORENCINI DOS ANJOS – “Boa tarde a todos! Já cumprimentei todos. Agradeço ao presidente por deferir a alteração de pauta. Trata-se do Processo TC-08879/2014-1. Venho,
nesta oportunidade, como patrono do sr. José Tadeu Marino e
da sra. Liliane Corte. Inicio a defesa pelos pontos de irregularidades imputadas ao sr. José Tadeu Marino. Trata-se de uma auditoria realizada no Fundo Estadual de Saúde, exercício de
2013, sob a gestão do sr. José Tadeu Marino, tendo sido considerado responsável por quatro intens. O primeiro item apontado, 3.1, “não dotar a comissão de monitoramento e avaliação
de corpo funcional suﬁciente e adequado para realizar o monitoramento permanente das atividades executadas por meio de
contratos de gestão ﬁrmados pela SESA”. A conduta imputa a
ele é “não dotar de corpo funcional suﬁciente e adequado à comissão de monitoramento e avaliação do Contrato de Gestão
001/2012”. A equipe técnica deste Tribunal apontou, ao ora defendente, como potencial responsável pela irregularidade acima indicada. Em nossa defesa, apontamos algumas questões
que gostaria de reprisar. Em 16/12/2010 a Secretaria de Saúde
por meio do Decreto nº 2636 – R, de 15/12/2010, instituiu a Gerência de Controle Monitoramento e Avaliação de Serviços de
Saúde. Em 30/11/12, por meio da Portaria 365-S, publicada no
Diário Oﬁcial do Estado do Espírito Santo, no dia 03/12/12, foi
instituída a Comissão de Monitoramento e Avaliação para ﬁscalização do Contrato de Gestão 001/2012, referente ao gerenciamento do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, inaugurado em 2013, composta por técnicos da área assistencial e
econômico-ﬁnanceira. Posteriormente, por meio da Portaria
176-S, de 29/05/2014, a Secretaria de Estado da Saúde instituiu a Comissão de Monitoramento e Avaliação para ﬁscalização dos Contratos de Gestão referentes ao gerenciamento dos
Hospitais Estaduais Dr. Fenício Tavares Pereira, Hospital Central; Dr. Jayme Santos Neves e Hospital Estadual de Urgência e
Emergência. Ao longo do período de monitoramento do Contrato de Gestão 001/2012, dada a complexidade do serviço e
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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outros fatores, parte da equipe foi sendo substituída, principalmente em relação aos técnicos da área econômico-ﬁnanceira.
A Secretaria de Saúde faz contratação e gestão de servidores
para atividade ﬁm – médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. A atividade meio é da responsabilidade da Seger, Secretaria de Gestão do Estado do Espírito Santo, que encaminha
analistas para as demais secretarias, inclusive à Secretaria de
Saúde. Então, a Secretaria de Saúde, insistentemente, tem muita diﬁculdade com os servidores da atividade meio. Por ser uma
secretaria muito grande – com um orçamento, em 2013, que
gerou em torno de 2 bilhões e 200 mil reais –necessita de pessoal para fazer licitação e contrato, pessoal para fazer monitoramento, ﬁscalização de contrato, gestão de contrato, parte de
contábil. Então, toda essa estrutura administrativa de atividade meio que a secretaria necessita é necessário que a Seger encaminhe servidores. A secretaria sempre teve muita diﬁculdade
em relação a isso. E sempre solicitou, por meio de ofícios, que a
Seger encaminhasse servidores para fazer a atividade meio da
secretaria. Ocorre que, inicialmente, foram disponibilizados alguns técnicos. Mas, posteriormente, por meio do OF/SESA/
GERH nº 302/14, de 14/08/2014, mais especiﬁcamente, os contadores, lotados na gerência, foram transferidos para o Fundo
Estadual de Saúde. O que acontece? A Secretaria de Saúde, à
época, tinha 22 unidades gestoras - diria secretarias, cada hospital é uma unidade gestora, um orçamento diferenciado. E
não tinham contadores para todas essas unidades gestoras. O
Fundo Estadual de Saúde tinha três, quatro contadores para fazerem toda a contabilidade da Secretaria de Saúde. Então foi
feito um realocamento desses contadores que estavam na gerência para o fundo para fazerem os fechamentos, os pagamentos da secretaria como um todo. Inclusive, isso foi a pedido
dos próprios técnicos essas transferências. Como secretário da
pasta, por diversas vezes, o secretário Tadeu solicitou à Seger o
envio de proﬁssionais da área econômico-ﬁnanceira, especiﬁcamente contador, com expertise em contabilidade privada,
para compor as comissões de monitoramento. Uma vez que
não havia disponibilidade proﬁssional na Secretaria de Saúde
para fazer esse serviço. Ressaltamos ainda, que, conforme informação da Secretaria de Estado de Recursos Humanos, Seger,

apesar da realização de recente do concurso para cargos de
técnicos especíﬁcos, o número de vagas ofertadas ainda está
aquém da real necessidade de pessoal qualiﬁcado, apresentado pelas secretarias do Estado e órgãos do Poder Executivo Estadual. De toda forma, visando atender à demanda apresentada, solicitou novamente a contratação de técnico especializado. Tendo em vista os contratos de gestão em andamento e a
preeminente necessidade de desenvolvimento das tarefas voltadas à prestação de contas dos contratos de gestão, ﬁrmados
com as unidades hospitalares. Em 02/09/14 foi disponibilizado
um contador, que permanece atuando até a presente data.
Com efeito, conforme consta dos autos, as providências cabíveis por parte do sr. Tadeu foram tomadas, na esfera de responsabilidade. Ele não tinha como promover um concurso para
contratar servidores da atividade meio. Não tinha como contratar por intermédio de DT e nem por contrato de terceirização. A Secretaria de Saúde, à época, tinha um contrato de terceirização na área de informática, que foi objeto também de
discussão neste Tribunal. E foi proibido, a secretaria teve que
desfazer desse contrato de terceirização da área de informática. Diﬁcultando, ainda mais, o trabalho da atividade meio da
secretaria. Inúmeros expedientes foram encaminhados à Seger
para que a SESA fosse dotada de mais servidores. De modo a
fazer frente à demanda decorrente da ﬁscalização do contrato
de gestão em comento. Era um contrato novo. Primeira organização social para gerir um hospital do tamanho do Jayme. Hoje
é o maior hospital do Espírito Santo, com 424 leitos. É um modelo que estava insipiente e que, com certeza, à medida do
tempo, iam se ajustando, iam se readequando. Logo, descabe
falar em responsabilização do defendente, que adotou todas as
providências cabíveis na ocasião, que estavam no âmbito de
sua competência. Solicito ao relator o afastamento do indicativo de irregularidade do item 3.1. O item 3.2 e o item 3.3, vou
tratar de forma conjunta. 3.2, “ausência de parâmetro e métrica para análise contábil, econômica e ﬁnanceira das prestações
de contas e para sugestão da continuidade do contrato de gestão”. A conduta do secretário foi assinar o Contrato de Gestão
001/2012, sem deﬁnir em cláusula contratual indicadores e
métricas para subsidiar a análise da prestação de contas, sob
www.tce.es.gov.br

os aspectos contábil, econômico e ﬁnanceiro para possibilitar a
indicação da continuidade ou não dos serviços contratados. E o
item 3.3, “ausência de parâmetro e métrica para aferição de
economicidade, eﬁciência e eﬁcácia das atividades desenvolvidas pelas organizações sociais”. Então, a conduta do secretário
foi assinar o contrato sem a inclusão de cláusula contratual,
que deﬁnisse parâmetros objetivos para mensuração da economicidade, eﬁciência e eﬁcácia dos serviços desenvolvidos pela
organização social, Aebes, que era a organização social que ganhou a licitação. A equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo apontou, ao ora defendente, como potencial responsável pelas irregularidades acima indicadas. Na
defesa escrita, foi sustentado que as inconformidades encontradas durante o percurso desse contrato novo, insipiente, foram objetos de relatórios. Solicito já ao relator a juntada de toda a documentação que estou trazendo – todas as portarias,
que falei no item 3.1. E todos os relatórios feitos pela equipe de
monitoramento onde foram identiﬁcadas inconformidades. Todas foram ajustadas no percurso do contrato. Na defesa inicial,
demos alguns exemplos. Na situação anterior, pagamento efetuado a prestadores de serviços sem estabelecer contrato especiﬁcamente com intuito de acreditação de gestão. Situação
atual, todos os contratos foram revistos, adequados, conforme
manual de compras. Outro exemplo, execução de serviços antes da assinatura do contrato. Todos os contratos assinados antes da iniciação do serviço, situação atual. Então, as inconformidades, todas, foram sendo identiﬁcadas pela comissão, apuradas e revistas. Em face do exposto, na defesa escrita também,
a SESA, pautada nos princípios da administração pública, cuidou de arbitrar no Contrato de Gestão 001/2014, critérios suﬁcientes à avaliação de serviço de saúde prestados, de acordo
com a melhor doutrina de jurisprudência, por meio da implantação de metas quantitativas e qualitativas já mencionadas. De
toda forma, o parecer referente ao relatório ﬁnal da avaliação
01, anual de metas essenciais do Hospital Jayme, cumpre o seu
papel de alertar contra essas inconformidades. Entendendo ser
a unidade hospitalar em questão uma unidade de alta complexidade. Dado o seu perﬁl de atendimento proporcionando assim oportunamente constantes das melhorias do processo de
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trabalho. Cabe ressaltar que existem instrumentos formais no
contrato de acompanhamento da parte econômica-ﬁnanceira,
conforme o CD que trago aqui com todas as planilhas anexadas. Com efeito, em divergências às conclusões da unidade técnica, observo que as métricas constantes do escopo da ﬁscalização do contrato de gestão eram suﬁcientes para a conclusão
de prorrogação em avença. Que a área técnica entendeu que
não seria. Note-se, em particular, que o foco na eﬁciência da
prestação dos serviços de saúde sempre se sobreporia aos aspectos eminentemente formais de economicidade. Muitas vezes um tratamento é mais caro, mas é mais eﬁcaz. Temos diversos exemplos na área da saúde. Se você pega um cidadão com
80 anos, que fez uma fratura no fêmur, o tratamento é um tratamento diferenciado de um cidadão que tem 20 anos de idade
– que será muito menos custoso. Não podemos, na área de saúde, apenas tratar a economicidade. Temos que tratar também
a efetividade, o tempo que ele ﬁcou no leito. Às vezes você gasta mais três dias de leito do que se você ﬁcasse 15 dias e gastasse menos numa diária de um leito. Então, essa economicidade
também tem que sobrepor aí, a questão da eﬁciência e da qualidade da prestação de serviços ao cidadão, quando se trata de
saúde. Não se avalia a economicidade apenas pela lógica do
que é mais barato. Mas sim sobre aquilo que é mais vantajoso
à coletividade. Por anos, a gestão pública foi calçada apenas
pelo mais barato. E produziu anomalias e péssimos serviços
prestados à sociedade capixaba. E por aí vai. No Brasil temos
diversos exemplos. Nessa linha, o modelo de gestão, adotado
no Jayme, demonstrou ser um case de sucesso. Temos avaliações aí excelentes pelo cidadão que frequenta o hospital. Não
temos nenhum caso no Jayme de ﬁlas em corredores, como temos em outros hospitais estaduais. Temos um case de sucesso,
com excelentes serviços prestados ao povo capixaba. Inclusive
de outros estados, que recebemos aqui também. Assim, reitera-se a tese defensiva constante dos autos para que a controvérsia seja adequadamente examinada pelo douto colegiado.
Requer-se o afastamento do indicativo de irregularidades, itens
3.2 e 3.3. O último item imputado ao sr. José Tadeu Marino é o
item 3.6, “ausência de valores dos bens permanentes constantes do Termo de Permissão de Uso, entregues à Aebes, por oca-

sião da assinatura do contrato de gestão”. A conduta imputada
ao secretário foi assinar o contrato de gestão e o termo de permissão de uso de bens sem que os mesmos fossem adequadamente inventariados e avaliados. A equipe técnica do Tribunal
de Contas apontou, ao ora defendente, como potencial responsável pela irregularidade acima indicada. A defesa reaﬁrma,
em sede de sustentação oral, que apresentou a relação completa dos bens entregues ao permissionário, conforme aditivo realizado ao contrato em anexo constante dos autos. Trago o contrato com todos os bens inventariados. Inclusive, estou trazendo a documentação de todo o inventário ﬁnalizado agora, em
2018. Um inventário atualizado. A análise realizada pelo corpo
técnico, com devida vênia, de que não há como comprovar que
a relação refere-se aos bens transferidos ao permissionário, caracteriza-se como uma verdadeira exigência de produção de
prova negativa. O que é impossível de ser produzida em fase de
defesa. Assim, reitera-se o ponto de que a relação de bens, com
os seus valores, consta dos autos. Estou trazendo tanto o contrato com relação de bens, assinado na época, quanto a relação de bens atualizada agora, em 2018. E já solicito também,
novamente, a juntada de toda a documentação. É importante
explicar que esse contrato da obra do Jayme dos Santos Neves
foi uma obra chamada “porteira fechada”. A empresa entregou
não só a obra, mas todos os equipamentos. O hospital pronto
para que a equipe entrasse e colocasse para funcionar. Todos
os equipamentos do hospital já estavam constantes do contrato de construção. Todo o inventário, lógico que foi feito anteriormente. Porque todos os equipamentos, por obrigatoriedade
da secretaria, tinham que ser testados pelos fornecedores. São
equipamentos na área de saúde; com notas ﬁscais atestadas.
Os equipamentos foram auditados por uma empresa contratada, que fez todo o acompanhamento desse inventário, de colocar os equipamentos para funcionar. Cada equipamento tem
um jeito diferente. As equipes contratadas pela Aebes - isso falo porque estive lá conferindo, na época eu estava na Secretaria
de Saúde - tinham que ser treinadas pelos fornecedores. Porque os equipamentos são muito técnicos. Os servidores que estavam lá, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos, foram treinados para usarem aqueles equipamentos. Nowww.tce.es.gov.br

vamente, reitero que o inventário foi feito. Encontra-se no contrato. E trago para juntar. Diante do exposto, ﬁnalizo, requerendo o acolhimento das razões de justiﬁcativas feitas aqui, nesta
defesa oral, e também na defesa escrita. Solicito a juntada de
memorial e de documentação trazida. Agradeço à oportunidade!” O SR. EDMAR LORENCINI DOS ANJOS – “A sra. Liliane Cortez Ferreira era chefe do grupo de planejamento e orçamento
da Secretaria Estadual de Saúde. Foi imputada neste mesmo
processo, nessa mesma auditoria, o item 3.8, “contabilização
orçamentária realizada no elemento de despesa indevido, resultando na ausência de inclusão de gastos de pessoal do contrato nos limites da LRF”. O que aconteceu aqui? A servidora,
chefe do GPO, o elemento de despesa utilizado por ela foi contratação de pessoa jurídica. O elemento que a área técnica entende que seria o correto é contratação de empresa terceirizada. Isso, por quê? Porque a área técnica entende, como o escopo do contrato com a AEBES, seu maior percentual, quase 80%,
é com pessoal, deveria ser enquadrado não como despesa com
pessoa jurídica e sim como despesa como empresa terceirizada
e enquadrar como gasto com pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal fala. De início, destaco que o tema é altamente controvertido. Não sendo possível imputar responsabilidade à chefe do GPO por essa questão. Trago o Acórdão
2444/2016, TCU, Plenário, que fala exatamente nesse sentido.
“Não há, no âmbito da jurisprudência do Tribunal de Contas da
União, deliberações que reconheçam como obrigatória a inclusão de despesas pagas a organizações sociais que celebram
contrato de gestão ﬁnanciado com fontes federais para ﬁns de
veriﬁcação do atendimento aos limites com gastos de pessoal
estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal; os fundamentos adotados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.923
conﬁrmam que os contratos de gestão celebrados com organizações sociais não consistem em contratação de terceirizados”.
Isso está bem claro nesse acórdão do TCU. Trago também uma
decisão deste Tribunal de Contas, Acórdão TC-135/2018, Plenário, uma decisão recente, de relatoria do conselheiro Sérgio
Borges, uma Tomada de Contas da Sejus. Algumas considerações do conselheiro no acórdão: “A unidade técnica analisando
a contabilização utilizada para a classiﬁcação orçamentária da
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despesa com pessoal do termo de parceria para execução de
serviços de saúde prisional e do contrato para operacionalização de presídio no elemento de despesa “Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica” quando o correto seria utilizar o elemento de
despesa “Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos
de terceirização”, resultando em contabilização indevida infringindo à Lei de Responsabilidade Fiscal”. Aqui é a mesma situação, para demonstrar que é a mesma situação caso em tela da
Secretaria de Saúde. “Alega que a Secretaria de Planejamento
a orientou a proceder desta maneira, em razão de que não há
transferência para instituições privadas sem ﬁns lucrativos, na
modalidade contratação de pessoal terceirizado”. Ao ﬁnal do
voto do conselheiro, diz: “Ocorre que nem todos os casos de
terceirização de serviços são considerados para ﬁns de apuração dos limites com gastos de pessoal, consoante ao que determina a LRF. Somente serão considerados para esse ﬁm os serviços que se caracterizam como substituição de servidores e empregados públicos”. “Diante da realidade que se apresenta, ante a orientação da Secretaria de Planejamento do Governo no
sentido de contabilizar a despesa no elemento de “Serviços de
Terceiros Pessoa Jurídica” e, ainda, não sendo competência da
Sejus em prestar contas de pessoal, não vejo como imputar a
responsabilidade à sra. Neidemara Aparecida Felipini Ribeiro Chefe do Grupo de Planejamento e Orçamento – Sejus no exercício de 2013, ante a ausência de conduta lesiva ao erário, pois
sendo uma das Secretarias do Governo, entendo ser necessário
a avaliação e decisão em conjunto com os demais órgãos responsáveis pela prestação de contas do Governo uniformizando
a contabilização”. “Veriﬁco, ainda, que não há notícias nos autos de que houve qualquer desdobramento de ordem material,
quando da análise da prestação de contas do Governo no exercício de 2013 referente a esta irregularidade”. Por ﬁm, o conselheiro Borges acolheu a tese defensiva e afastou a responsabilidade da chefe do GPO da Sejus. Vale destacar, ainda, que o
Grupo de Planejamento e Orçamento, GPO, é regida por uma
lei especíﬁca, Lei nº 3.043/75, constituindo-se de unidades operacionais das Secretarias. A Secretaria de Planejamento é responsável. Todas as secretarias têm um núcleo de planejamento
e orçamento chamado GPO, que segue a orientação da Secre-

taria de Planejamento. Então, a Secretaria de Planejamento
que orientou a classiﬁcação desse elemento de despesa para a
Secretaria de Saúde. E não tinha como a chefe do GPO da saúde fazer diferente da orientação da Secretaria de Planejamento. Assim, reaﬁrma-se que as despesas com transferências a
instituições sempre foram classiﬁcadas no elemento de despesa 33.50.39, cumprindo orientação da Secretaria de Estado de
Planejamento. Inclusive, é feita até hoje. A orientação da Secretaria de Planejamento, desde de 2013, da época desse contrato, até hoje, é que seja feito no elemento de despesa 33.50.39.
Portanto, deve ser afastada a responsabilidade da chefe do
Grupo de Planejamento e Orçamento, sra. Liliane. Visto que a
mesma seguiu orientação da Secretaria de Planejamento, que
é competente pela deﬁnição da classiﬁcação do elemento despesa. Diante do exposto requer-se o acolhimento das razões de
justiﬁcativas. Por ocasião, solicito a juntada de toda a documentação; o acórdão na íntegra, do TCU; o acórdão, na íntegra, deste Tribunal, e a lei estadual que trata da Secretaria de
Planejamento e dos grupos de planejamento e orçamento.
Agradeço pela paciência! Uma boa tarde a todos!” O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO
COELHO
DO
CARMO
“Senhor presidente, diante da vasta documentação apresentada pela defesa, neste processo, deﬁro a juntada dos documentos e das juntada das notas taquigráﬁcas. Retiro o processo de
pauta e encaminho-o à área técnica para nova avaliação.” O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Senhor presidente, poderia apenas fazer uma observação? Normalmente não é o horário, mas é um tema que diz
respeito se deve ou não ser computado gastos com organizações sociais dentro dos limites de Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 19. Há realmente uma consulta feita pelo Congresso
Nacional ao TCU, Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Informações a respeito da possibilidade de celebração de contratos de gestão com organizações sociais por entes públicos na
área de saúde e a forma de contabilização desses pagamentos.
Como respondeu o TCU ao Congresso Nacional? Conclusão de
que as despesas com contratos de gestão não devem ser computadas para ﬁnalidade do art. 19, da LRF. Considerações sobre
os riscos da utilização abusiva do instrumento. Porque o relator,
www.tce.es.gov.br

Ministro Bruno Dantas, vai a fundo em relação ao tema. Mas
chamo a atenção para isso, “discricionariedade do Congresso
Nacional para legislar sobre a matéria”. E qual seria a matéria?
Incluir ou não esse tipo de gasto para efeitos de controle dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estou falando isso neste momento, por quê? Porque não é a primeira vez que está
chegando. Estou abstraindo aqui, saindo aqui do caso concreto, porque vai voltar à área técnica. E há necessidade de fazer
uma análise, visto que há uma tendência para ampliar a contratação de organizações sociais, de paciﬁcar o tema. Isso já foi
tratado com muito zelo e com muito detalhe nesse acórdão do
TCU.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO –
“Eminente conselheiro Rodrigo Chamoun, o número do parecer
consulta do Tribunal de Contas da União...” O SR. EDMAR LORENCINI DOS ANJOS – “Estou juntando aos autos. Bruno Dantas, inclusive, é um dos maiores processualistas do Brasil.” O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “O Acórdão é 2444/2016, Plenário.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Eu ia requerer a juntada desse acórdão ao processo pela secretaria das sessões,
mas como a defesa já traz o acórdão desse parecer consulta,
não há necessidade. Vamos avaliar, com certeza, encaminhando à área técnica para posterior análise e proferir construção
do voto.” 03) Em seguida, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN reassumiu o exercício da presidência e devolveu a palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER, em razão de outra sustentação oral solicitada. O relator procedeu à leitura do relatório do processo TC5098/2016, que trata de Recurso de Reconsideração, concedendo, em seguida, a palavra ao advogado dos interessados,
senhor Thiago Pereira Sarmento, que proferiu sustentação
oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência adiou o julgamento do feito, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. THIAGO
PEREIRA SARMENTO - “Excelentíssimo conselheiro presidente,
demais conselheiros, ilustríssimo representante do Ministério
Público de Contas e público presente, uma boa tarde! Venho
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aqui no intuito de buscar um norte com relação à Câmara de
Marataízes, tendo em vista que hoje sou procurador-geral da
câmara. E temos algumas pendências com relação à revisão
geral anual que, desde o ano de 2013, está se reﬂetindo até o
presente momento. Como observado, o processo hoje é de recurso de reconsideração, que tem como tema jurídico abordado a revisão geral anual dos servidores e também dos vereadores da Câmara Municipal de Marataízes. E o ponto crucial para
essa discussão trata-se da iniciativa; se a iniciativa é competência exclusiva do chefe do executivo ou se é de cada poder. E nesse passo, faço uma questão de ordem e preliminar para que antes do julgamento dos recursos de reconsideração, tanto do sr.
Ademilton Rodovalho Costa como do Ministério Público de Contas, se analise a legalidade da Lei Municipal 1595/2913, que
trata da revisão geral anual de todos os servidores da Câmara
de Marataízes e, por consequência, da câmara de vereadores.
Se faz necessário para vossas excelências entenderem um pouco mais claro. Essa lei está em vigor desde o ano de 2013. E, por
consequência, não foi declarada ainda a inconstitucionalidade.
Então existe no mundo jurídico e vem sendo paga a revisão geral anual para todos os servidores e vereadores numa monta de
5,91%. O índice não foi questionado porque foi apurado de forma, a princípio pelo Tribunal, correta. E essa lei está surtindo os
efeitos continuados. Ainda se encontra no mundo jurídico. Precisamos do Plenário deste Tribunal de uma análise de mérito
com relação à constitucionalidade para que possamos entender se devemos parar de pagar essa revisão geral anual ou continuar. Isso está se reﬂetindo até o presente momento. Basta dizer que no ano de 2017, na prestação de contas do ano de
2017, de competência de outro ordenador de despesa, foi constatada a irregularidade exatamente dessa lei. Aí expõe uma situação muito complicada. Imaginem, um gestor tem a sua
obrigação de cumprir a lei. A lei ainda não foi declarada inconstitucional, continua no mundo jurídico. Portanto, o ordenador
de despesa deve cumprir a legislação. Ele cumpriu e foi apontado como uma das irregularidades da prestação de contas do
ano de 2017. Então, em sede preliminar, presidente, requeiro
que seja aberto um incidente de inconstitucionalidade para então abrir o prazo legal para todas as suas defesas para que não

aja o cerceamento de defesa. E após essa análise da constitucionalidade ou não, aí sim, volte-se ao mérito do recurso de reconsideração tanto do Ministério Público como da Câmara Municipal de Marataízes para a julgada das contas. Esse é o requerimento da parte da câmara municipal.” O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Mas você vai fazer também a defesa de mérito? Porque este é o momento. Não vamos
depois analisar, porque usando o princípio da eventualidade,
você pode adentrar ao mérito da questão. Este é o momento. É
claro que depois o Tribunal vai analisar todos eles, porque não
temos ideia ainda do resultado disso. Caso indeﬁra, este é o
momento de apresentar a defesa de mérito também.” O SR.
THIAGO PEREIRA SARMENTO – “No mérito da revisão geral
anual, eu não vou entrar ao mérito com relação à parte contábil, porque já foi pontuado e já foi documentado no recurso de
reconsideração. Então, vou me ater, especiﬁcamente, à parte
jurídica do recurso de reconsideração. Nós, da Câmara Municipal de Marataízes, a procuradoria, defende a iniciativa de cada
poder. Tendo em vista que a Constituição não se fecha no art.
37, X, que a iniciativa deve ser privativa do chefe do executivo
municipal. Passamos pelo simples pensamento. “Ora, se cada
um poder é independente e harmônico, tem sua gestão, então
é independente para gerar as suas despesas e a iniciativa não
foge disso”. Então, no mérito da questão, entendemos que pela
independência dos poderes, a iniciativa não se atém a ser exclusiva do chefe do executivo, mas sim a cada um dos poderes.
E esse tema é tão polêmico – aí já entrando na questão de mérito –, que no ano de 2017 o STF, para ser mais exato, no dia 19
de outubro de 2017, o Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário de Repercussão Geral, reconhecida no Plenário, 905357, suspendeu todos os processos de revisão geral
anual, em sede nacional, até a manifestação do STF, por quê?
Tinha gente entendendo que a iniciativa era privativa do chefe
do executivo. Tinha Tribunal entendendo que a iniciativa era independente para cada poder. E também tinha Tribunal entendendo que era uma garantia estabelecida dentro da Constituição, que não precisava da iniciativa. E foi concedida liminar
nesse sentido. Então, diante da polêmica que se gerou, é a razão que nós, na preliminar, solicitamos que seja aberta incidenwww.tce.es.gov.br

te de constitucionalidade. E no mérito seja votado no sentido
de que a iniciativa compete a cada poder, tendo em vista a independência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Fazer a juntada do recurso extraordinário.” O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Vamos adiar o processo.
Solicito a juntada das notas taquigráﬁcas. O mérito, mesmo
que que não fosse abordado por você, hoje, é claro que o mérito do recurso será todo considerado. Apenas ﬁz um alerta porque era o momento de falar no mérito.” 04) Em seguida, o senhor vice-presidente conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER reassumiu a presidência dos trabalhos e, em razão de
sustentação oral solicitada, passou a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, que procedeu à leitura do relatório do processo TC-5867/2017, que trata
de Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Educação de Cariacica, concedendo, em seguida, a palavra à senhora Sídina Delpupo da Cunha Daniel, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência adiou o
julgamento do feito, solicitando a juntada aos autos das notas
taquigráﬁcas e de eventuais documentos trazidos pela interessada e o posterior encaminhamento ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: A SR.ª SÍDINA
DELPUPO DA CUNHA DANIEL – “Boa tarde! Cumprimento o sr.
presidente; o conselheiro Rodrigo Chamoun, relator do processo; demais conselheiros; o representante do Ministério Público.
Sou contadora da Prefeitura de Cariacica. Apresento-me nesta
sessão para manifestação oral, em favor das responsáveis pela
unidade gestora Secretaria Municipal de Educação de Cariacica, sras. Beatriz de Oliveira Andrade e Vanusa Stefanon. Trata-se das contas anuais do exercício de 2016. Este processo foi decidido pela revelia por conta do protocolo intempestivo da defesa, que foi feita anteriormente. Então, nesta oportunidade
gostaria de juntar aos autos as razões e as justiﬁcativas referentes ao Termo de Citação 2467/2017 e fazer os apontamentos, foram quatro. O primeiro, referente à divergência entre os
saldos contábeis e os extratos bancários. O valor de quinhentos
mil, o que aconteceu? Como a prefeitura tem as unidades gestoras desconcentradas, a secretaria de ﬁnanças é a secretaria
que tem a arrecadação; a maioria das receitas são arrecadadas
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pelas ﬁnanças, e no dia 29 de dezembro, que foi o último dia
útil do ano, foi feita essa transferência no valor de quinhentos
mil de uma conta da ﬁnanças para a conta da secretaria de
educação - era o Banco Banestes. Só que esse valor... A transação só foi efetivada no banco no dia 02 de janeiro. Foi o próximo dia útil. Por isso que na prestação de contas ﬁcou como se o
saldo contábil não batesse com o saldo do extrato. Por causa
dessa diferença. Até ﬁzemos a contabilização, a contabilidade
debitou e o banco não creditou. Aí deu essa diferença. E nos autos juntamos uma cópia do extrato bancário que comprova a
entrada desse valor. O segundo apontamento, referente à divergência apurada entre os registros contábeis e os bens móveis, no inventário físico e no termo circunstanciado, o que
acontece? É uma diferença de R$ 264,70, que é referente à depreciação e baixa de cinco itens de bens móveis, que era um
computador, dois teclados musicais e uma TV de 32 polegadas.
Foi feita baixa no sistema de patrimônio, alguns eram baixa;
outros depreciação. Só que na integração da informação do sistema – porque os sistemas trabalham separadamente e é feita
a integração da informação –, de patrimônio com a contabilidade, houve essa falha. E aí passou assim. Só que foi feito ajuste no exercício 2017. Foi feito o acerto dentro do sistema. O terceiro ponto, que é a divergência no registro dos bens móveis, é
uma diferença no valor de R$ 4.224.209,70 entre o saldo do balanço patrimonial com o inventário dos bens imóveis. Esse valor
dessa diferença de 4 milhões é referente a obras em andamento. São registradas na contabilidade pela contabilização, é feito
o acúmulo do saldo na conta, porém ainda não foi incorporado
ao patrimônio do município. Por isso dá essa divergência entre
o balanço patrimonial com o inventário de bens móveis. Já tivemos até alguns apontamentos nesse mesmo sentido, que foram acatados e recomendado pela regularidade das contas. E o
quarto apontamento, que é com relação ao encaminhamento
do relatório e o parecer do controle interno, tivemos esse mesmo questionamento em outras sete unidades gestoras referentes ao mesmo exercício, 2016. Todas essas, a área técnica, após
avaliar a defesa foi recomendado pela regularidade das contas,
porque foi entendido que não estava correto. Então, foram sete
processos já julgados com esse mesmo apontamento. É isso.

Muito obrigada!” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN –
“Senhor presidente, agradeço à
participação. Mantenho o processo em pauta. Solicito a juntada das notas taquigráﬁcas e de memoriais.” 05) Na sequência,
o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, em razão de sustentação oral solicitada, procedeu à leitura do relatório do processo TC-1463/2018, que trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor João Bosco
Dias, concedendo, em seguida, a palavra ao interessado, que
proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua
excelência adiou o julgamento do feito, solicitando a juntada
aos autos das notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos
trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento ao
seu gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. JOÃO BOSCO DIAS – “Senhor presidente, senhora
conselheira, senhores conselheiros, boa tarde! Sobre a inobservância dos requisitos da LRF a área técnica alega que não houve a limitação de empenho e que o gestor não apresentou qualquer documento que demonstre que tenha adotado medidas
suﬁcientes para o atingimento das metas, tais com cópia dos
atos que implementaram a limitação de empenho e a movimentação ﬁnanceira. Por meio de recurso de reconsideração,
destaquei que: “Em que pese não haver um ato próprio para limitação de empenho, é nítido que houve a limitação de empenho, conforme dados extraídos dos Relatórios Resumidos da
Execução Orçamentária”. Demonstrei, ainda que, analisando
os valores empenhados por bimestre é possível veriﬁcar que
aproximadamente 40% do orçamento ﬁcou comprometido logo no primeiro bimestre, decorrente dos contratos realizados
para ofertar os serviços à população. Assim, a limitação foi realizada nos bimestres seguintes, conforme tabela já anexada
aos autos, bem como demais comprovações já juntadas. Logo,
deve ser considerado o excesso para ﬁns de veriﬁcação da execução orçamentária, não valendo o orçamento como único parâmetro para tal ﬁnalidade. Destaco, que de acordo com o relatório supracitado, as funções que tiveram os valores iniciais reajustados considerando o critério de materialidade foi a saúde
e educação, que possuem recursos vinculados, anexando aos
autos documentação comprobatória. Na instrução técnica de
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recurso a área técnica, diante da ausência de ato próprio, não
afasta a irregularidade, mesmo reconhecendo a limitação, senão vejamos: em que pese ter havido nos dois últimos bimestres do exercício de 2015 uma diminuição de valores empenhados, veriﬁca-se, na realidade, que tal diminuição conﬁgurou-se
insuﬁciente para o atingimento das metas estabelecidas na
LDO para resultados primário e nominal. Sendo que durante
aquele exercício ﬁnanceiro este Tribunal emitiu pareceres de
alertas referentes aos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º bimestres, sinalizando
ao gestor a necessidade de contenção de gastos. Outrossim,
conforme também assinalado na ITC 2042/2017, não há comprovação nos autos de que o gestor tenha adotado medidas necessárias e suﬁcientes ao atingimento das metas, como cópias
dos atos que implementaram a limitação de empenho e a movimentação ﬁnanceira. A ausência de ato próprio, por si só, não
é comprovação única e exclusiva que a limitação de empenho
não ocorreu, vez que trata de mero ato formal, e que, de fato,
houve a limitação, sendo reconhecida inclusive pela área técnica. Ora, o não atingimento da meta não está atrelado a ausência de ato formal, mas sim da comprovação de que realmente
houve a limitação. Prova maior que o Relatório Resumido de
Execução Orçamentária não há, vez que demonstrada, fartamente a diminuição dos empenhos. Contudo, não se pode este
gestor escusar-se de ofertar os serviços essenciais à população,
mesmo com todo esforço envidado para que a meta fosse atingida. Assim, diante da comprovação das medidas adotadas, requer o afastamento dessa irregularidade. “Abertura de créditos
adicionais sem fonte suﬁciente de recursos”, item 5.3.1 do RT
9/201. Alega a equipe técnica que houve abertura de créditos
adicionais sem a fonte suﬁciente de recursos. No entanto, observa-se em seus argumentos que foi considerado o valor total
da arrecadação para a suplementação por excesso de arrecadação. E, no entanto, para a abertura dos créditos adicionais
por excesso de arrecadação foi feito considerando o excesso
existente por fonte de recursos. A divergência está no valor dos
créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação de R$
R$ 59.100,30, já reconhecido pela área técnica, decorrente de
superávit de exercício anterior. Nesse ínterim, houve, no exercício de 2014, um superávit ﬁnanceiro de R$18.864.238,74, conSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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forme balanço patrimonial - exercício de 2014, já anexado aos
autos. No exercício de 2015, iniciou o processo de utilização de
abertura de créditos adicionais utilizando o excesso de arrecadação por fonte de recursos. Fato não utilizado por muitos municípios antes desta egrégia Corte de Contas aplicar nas contas
dos gestores de 2013 o que dispõe a Secretaria do Tesouro Nacional quanto ao art. 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, utilizou-se o disposto no parágrafo 3º do Inciso IV, do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64, que diz: “Entende-se por excesso de arrecadação, para ﬁns deste artigo, o saldo positivo das
diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada considerando-se, ainda, a tendência do exercício.” Diante da instabilidade econômica do País, à época, e,
consequentemente, da arrecadação municipal, utilizou-se dessa prerrogativa legal para a suplementação pelo provável excesso de arrecadação -tendência do exercício. Conforme já
mencionado anteriormente ocorreu superávit ﬁnanceiro do
exercício anterior, 2014, com sobra, que poderia ser utilizado
como fonte de abertura de créditos adicionais. Assim, esse
achado não maculam as contas, incluindo ausência de dano
erário quanto a esse aspecto. “Não recolhimento das contribuições previdenciárias do ente”. A área técnica alegou não ter ﬁcado esclarecido o saldo a pagar recolhido no período de 04 a
11/2015. Os comprovantes anexos aos autos e fornecidos pelo
Instituto de Previdência, demonstram a quitação dos valores
relativa a esse período, no exercício de 2015, e parte no exercício de 2016, evidenciando que não há qualquer contribuição
sem o devido recolhimento e que as medidas saneadoras foram
devidamente tomadas, devendo ser reconhecida a regularidade do procedimento administrativo, uma vez que a administração corrigiu seu ato, nos termos do artigo 46, da Constituição
Estadual. Já está paciﬁcado que não há dano ao erário, como já
reconhecido pela área técnica na instrução técnica de recurso,
vez que o pagamento de encargos ao Instituto não caracteriza
a diminuição do patrimônio público local, uma vez que esta autarquia pertence à administração do município, nos moldes de
decisão já proferida por esta egrégia Corte de Contas, Acordão
TC-1212/2017, Processo TC-3057/2014. Assim, a área técnica,
por meio do relatório, após análise do recurso de reconsidera-

ção, interposto por este que subscreve concluiu, in verbis: “Neste sentido assiste razão o defendente, uma vez que os valores
recolhidos a título de contribuição patronal são destinados ao
Instituto de Previdência do próprio Município de Vargem Alta.
Portanto, os valores acrescidos em virtude de pagamento em
atraso de tal contribuição permanecem no âmbito da esfera
municipal, não se conﬁgurando como dano ao erário”. Logo, requer que o entendimento da área técnica quanto a ausência de
dano ao erário seja reconhecida o afastamento da irregularidade. “Ausência de medidas legais para a instituição do Fundo
Municipal de Saúde como Unidade Gestora”, item 7.2, do RT
9/2017. O Município de Vargem Alta, por meio da Lei Municipal
nº 893, de 03 de dezembro de 2014, instituiu o Fundo Municipal
de Saúde. O qual possui CNPJ próprio, possuindo todas as contas bancárias próprias e obrigatórias para a gestão dos recursos da saúde, registradas apropriadamente com a referida inscrição. Quanto a não criação do Fundo de Saúde, como unidade
gestora, com independência orçamentária, patrimonial e ﬁnanceira, esclarece-se que em município de pequeno porte, como o de Vargem Alta, o número de servidores, por vezes, é reduzido. Sendo que a mantença da estrutura contábil e administrativa do Fundo de Saúde, na mesma unidade gestora da prefeitura, traz não somente economicidade, mas também eﬁcácia, vez que ocorre a dinamização dos processos. Além do que,
toda a execução das fontes de recursos são devidamente vinculadas por fonte. Mesmo com essas justiﬁcativas, a área técnica
não afastou a irregularidade. Contudo, já há posicionamento
desta egrégia Corte de Contas em processo similar, conforme
Parecer Prévio TC-099/2017, contas 2015 da Prefeitura Municipal de Itapemirim. Assim, considerando que já demonstrada a
boa-fé deste gestor quanto ao Fundo Municipal de Saúde e que
já há posicionamento desta egrégia Corte de Contas quanto ao
fato, requer o afastamento dessa irregularidade. As análises e
provas demonstram fartamente que não há dano ao erário, vez
que já houve o devido recolhimento dos valores previdenciários
e ainda diante do reconhecimento quanto a esse aspecto, nos
moldes justiﬁcados nos autos e discriminados na instrução técnica de recurso. Há previsão legal quanto a aprovação com ressalvas, conforme art. 162, da lei complementar, in verbis: “Art.
www.tce.es.gov.br

162 - As contas serão julgadas regulares com ressalva, quando
evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e de que não represente dano injustiﬁcado ao erário. § 1º - O acórdão de julgamento deverá indicar os motivos que ensejam a ressalva das
contas. § 2º - Na hipótese prevista no caput, o Tribunal dará
quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe tenha sucedido, a adoção de medidas necessárias à correção das
impropriedades ou faltas identiﬁcadas, de modo a prevenir a
reincidência e a evitar a ocorrência de outras semelhantes”.
Destarte, diante da ausência de dano ao erário, as irregularidades apontadas tratam-se de impropriedade ou qualquer outra
falta de natureza formal, sendo possível, com todo respeito,
que esta Egrégia Corte de Contas aprove as contas com ressalvas, com recomendação ao gestor atual, vez que as irregularidades apontadas não maculam as contas. E, ainda, que este
gestor sempre agiu de boa-fé. Só para ressaltar a boa-fé deste
gestor e o respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município de Vargem Alta, no ﬁnal de 2015, extrapolou o limite legal
de pessoal, tendo dois quadrimestres para se enquadrar. Porém, logo no primeiro quadrimestre já havia atingido a determinação da LRF. Diante dos esclarecimentos realizados e de toda documentação comprobatória, requeremos o recebimento
do presente, nos moldes do disposto no parágrafo único, art.
61, da Lei Complementar 621/2012, a juntada dessas informações aos Processos TC– 01463/2018-8 e TC-04250/2016-4, conforme determina o art. 243, § 2º, da Resolução TC-261/2013.
No tocante à decisão, afastando qualquer medida punitiva, vez
que comprovada as medidas adotadas. Subsidiariamente ao
pedido anterior, caso não seja o entendimento desta egrégia
Corte de Contas e seja mantido qualquer impropriedade, o que
não vislumbro, requeiro que as contas sejam consideradas regulares com ressalva. Pois não há nos autos qualquer ação ou
omissão que represente dano injustiﬁcado ao erário, conforme
art. 162, da Lei Complementar Estadual 621/2012. Na oportunidade, aproveitamos o ensejo para reaﬁrmar nossos protestos
de elevada estima e distinta consideração. E nos colocamos à
inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se ﬁzerem necessários. Agradeço a esta Corte pela oportunidade. EsSexta-feira, 21 de dezembro de 2018

124

ATOS DO PLENÁRIO
pero que essas contas sejam realmente aprovadas.” O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN –
“Presidente, agradeço pela participação do ex-presidente João
Bosco Dias. Solicito a juntada das notas taquigráﬁcas e do memorial. Estou mantendo o processo em pauta, porém adiado
para a próxima sessão.”06) Em seguida, o senhor vice-presidente no exercício da presidência, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, em razão de sustentação oral solicitada, passou a palavra ao senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, que procedeu à leitura do relatório do processo TC4022/2018, que trata de Recurso de Reconsideração interposto
pelo senhor Robertino Batista da Silva, concedendo, em seguida, a palavra ao advogado do interessado, senhor Felipe Osório
dos Santos, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra
ao relator, sua excelência retirou o processo de pauta, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento dos autos ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. FELIPE OSÓRIO DOS SANTOS – “Senhor presidente, doutor Domingos; demais conselheiros; doutor Rodrigo Chamoun; doutora Márcia; doutor Lovatti;
doutor Rodrigo Coelho; ilustre relator, doutor Sérgio; representante do Ministério Público; demais serventuários deste Tribunal; colegas e partes presentes, boa tarde! Trata-se de um julgamento do egrégio Tribunal em face da Decisão TC-1619/2018,
que impôs ao recorrente, senhor Robertino, um ressarcimento
de R$ 6.453,00 equivalente a 2.604 VRTEs, bem como o pagamento de multa de R$ 4.000,00. Trata-se o julgamento de uma
representação formulada em face do senhor Robertino Batista
relatando possíveis irregularidades na remuneração relativa ao
pagamento da remuneração de subsídio à secretária da administração, senhora Ivete Batista. A nossa alegação é simples,
em dois itens. Primeiro, a ilegitimidade do ilustre representante
do município, senhor Robertino. Chamo a atenção em que se
explícita as questões preferenciais, o fato de que falta demanda, isso é mentalidade e requisito legal para regular processamento pelo mesmo em relação ao senhor Robertino. De fato,
inexiste qualquer ato irregular praticado pelo prefeito, diretamente, evidentemente para tanto. Tanto que, conforme conhe-

cimento deste egrégio, nenhum ato seu resultou no pagamento
de ilegalidade, como se ventila. De fato, de análise de todo o
demonstrado nos autos, emerge, sem sombra de dúvida, fato
inafastável de que a composição salarial das centenas de servidores do município não poderia ser pessoalmente supervisionada pelo prefeito, que delega ao secretário municipal competente gerenciamento especíﬁco. Importante notar que, conforme já enunciado por este Tribunal, em várias oportunidades,
existe nos processos administrativos a necessária segregação
de função e a consequentemente divisão de responsabilidade.
Principalmente frente ao fato de ser impossível ao chefe do executivo acompanhar todo e qualquer procedimento executado
aos seus auxiliares. Em verdade, em uma estrutura administrativa, como a do município, mostra-se impossível que o prefeito
realize pessoalmente todos os atos de gestão. Sendo crucial
que existam auxiliares no poder das decisões autônomas. Dessa forma, requer a exclusão do prefeito por ser totalmente ilegítimo. O segundo item que evidencia...De acordo com a decisão recorrida o pagamento realizado pela secretaria municipal
de administração, questionado nos autos, seria irregular no
que diz respeito ao auxílio-alimentação por força de determinação da Constituição Federal, reprisada pela lei orgânica que
dispõe que “os secretários serão remunerados exclusivamente
por subsídios em parcela única. Vedado o acréscimo sem qualquer gratiﬁcação adicional ou abono prêmio, verba e representação”. Quanto a isso, convém ressaltar que a própria argumentação utilizada pela auditoria da Corte, que usa como paradigma um parecer acerca da consulta endereçada ao Tribunal, em 2013, demonstra a fundada dúvida que pairava sob os
municípios acerca da forma corretada aplicação do instituto legal. Ora, se não houvesse a incerteza sobre o tema, como seria
necessária a manifestação do Tribunal de Contas, clariﬁcando
nos entendimentos sobre o tema, o parecer consulta utilizado
na própria manifestação técnica demonstra, de maneira cabal,
a inexistência de certeza em relação ao tema. Tornando escusável a interpretação adotada pelo Município de Marataízes. E
ainda, com efeito, o Tribunal já deixou claro, em seu informativo na jurisprudência 09, 24 de abril de 2015, citando a jurisprudência do TC de Minas, que verbas alimentares percebidas de
www.tce.es.gov.br

boa-fé em razão da interpretação, mesmo que errônea, da lei
não são passíveis de restituição. Fato que o qual também não
se manifestou o acórdão recorrido. E se não bastasse, diante de
tudo isso, há de se atender para a nova norma que regula a
atuação dos órgãos de controle merece ter consequência prática da atuação do Tribunal a ﬁm de trazer razoabilidade e proporcionalidade às suas decisões. Nesse sentido, é crucial que leve em consideração o que prescreve o art. 22 e 24, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Não vou ler para não
ser cansativo, já que vou juntar. Então, em razões bem simples
era isso que tinha que se requerer. E requeiro também cinco
dias para juntada de documentos, senhor presidente.” O SR.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Presidente, autorizo a juntada de notas taquigráﬁcas e de documentos
que eventualmente tenha. Retiro o processo de pauta.” 07)
Após, o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
passou à apreciação do processo TC-4000/2018, que trata de
Representação em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, com pedido de preferência, votando pelo
ingresso nos autos, como terceiro interessado, do Consórcio
CCN e do Banco Mundial, de ofício, mantendo-se a cautelar anteriormente deferida, momento em que o senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER solicitou vista do processo,
com fundamento no artigo 83 da Norma Interna. 08) Após a realização de sustentações orais e apreciação do processo com
pedido de preferência, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN reassumiu a presidência dos trabalhos, devolvendo a palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER, para apreciação dos processos constantes
de sua pauta. 09) No julgamento do processo TC-2059/2016,
que trata de Pedido de Reexame interposto pela senhora Doris
Coelho Moreira da Fraga, o relator, senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, proferiu seu voto pelo provimento ao
recurso, afastando a irregularidade relativa à não aplicação de
prova escrita de conhecimento em processo seletivo, e as determinações pertinentes, mantendo, entretanto, a impossibilidade de procurador municipal salvaguardar interesse pessoal
do gestor nesta Corte e seu impedimento legal para exercer a
advocacia privada no âmbito deste Tribunal. Na oportunidade,
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, com base no artigo 78 do Regimento Interno desta Corte, registrou que o voto do relator contrariava precedente deste Tribunal sobre a exigência de prova escrita de conhecimento
para processo seletivo, entendendo a priori que o novo voto
corrigiria tal posicionamento. O senhor conselheiro RODRIGO
COELHO DO CARMO acrescentou que o concurso público envolve grande complexidade e onerosidade para a Administração Pública porque a relação com o contratado é duradoura, o
que não é o caso do processo seletivo, momento em que o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES solicitou
vista dos autos, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir
transcritas: O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Pela ordem! Para dar uma
contribuição, porque decidimos diferente do que vossa excelência propõe. E ao meu ver, decidimos errado. Vossa excelência
corrige o rumo. A pergunta chave é: num processo seletivo simpliﬁcado há ou não exigência de aplicação de prova? O voto do
conselheiro Domingos diz que não há, contrariando uma decisão recente do próprio Plenário. O que diz o inciso II, do art. 37,
da Constituição? A investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de provas. E
o que diz o inciso IX, diz respeito à contratação temporária? A
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional
interesse público. Então, a Constituição, quando quis exigir a
prova, foi clara. O que diz a Lei Federal 8.745/1993, que regulamenta o inciso IX da Constituição, em seu art. 3º? O recrutamento do pessoal a ser contratado, que é designação temporária, apelidado de designação temporária, nos termos desta lei
será feito mediante processo seletivo simpliﬁcado. Mas não há
só a legislação federal. Há uma legislação estadual também, a
809/2015, que regulamenta tais contratações. O que diz? Aqui
a vontade do legislador infraconstitucional, Art. 3º - o recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta Lei Complementar será feito mediante processo seletivo simpliﬁcado.
Buscando aí simetria com a lei federal. Obviamente com ampla
divulgação. Vossa excelência apresenta também o que diz lei
municipal. Contratações regulamentadas por esta lei serão

precedidas de processo simpliﬁcado de seleção. Vossa excelência apresenta jurisprudência e doutrina recusando a necessidade da aplicação de prova. Para ﬁcar claro e para ver se é possível paciﬁcarmos esse entendimento. Então, ﬁz essa explicação
para contrariar o voto já dado anteriormente, por mim mesmo.
Estou acompanhando o voto de vossa excelência no sentido de
não haver a necessidade de aplicação de prova escrita de conhecimento. Decidindo diferente, estaríamos invadindo a vontade do legislador.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUNFER – “Presidente, nesse caso, vossa excelência não
vota neste momento. Pode até falar e debater.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Em discussão.” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Solicito vista do processo.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Senhor presidente,
antes da concessão de vista ao nobre conselheiro Sergio Borges, vossa excelência trouxe, doutrinariamente, o que compete
à avaliação desse voto. Queria trazer um elemento do cotidiano. Na realização de concurso público, e aí é exigência de provas, você tem um processo complexo de seleção, oneroso, porém, o vínculo será duradouro. Se a cada contratação, a cada
processo seletivo, exigíssemos de uma unidade gestora de um
município, de uma unidade qualquer, que ele ﬁzesse também
uma seleção por ato complexo, estaríamos impondo um custo
novo a essa unidade gestora. Não está especiﬁcado na doutrina, mas traz um elemento prático que onera. E a contrapartida
dessa onerosidade não é compatível com aquilo que nós propúnhamos com o voto anterior. Não participei da discussão que
originou o voto anterior. Porém, gostaria, em acréscimo, mesmo tendo o nobre conselheiro Rodrigo Chamoun ter trazido toda a doutrina que embasa e justiﬁca o acompanhamento ao
voto dado pelo conselheiro Domingos, queria trazer esta contribuição. E sei que onde estiver o conselheiro Sérgio Borges levará em conta para proferir o voto-visa.” 10) O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER adiou a apreciação do processo TC-5299/2016, que trata de Projeto de Enunciado de Súmula de Jurisprudência, ao constatar a ausência do quórum
exigido pelo artigo 447, §1º, do Regimento Interno. Na ocasião,
foram justiﬁcadas as ausências do senhor presidente, consewww.tce.es.gov.br

lheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, por motivos médicos, e do senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO, por se encontrar em viagem de representação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil –
ATRICON. 11) Na apreciação do processo TC-1438/2018, que
trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Miguel Lourenço da Costa em face do Parecer Prévio TC-116/2017,
o relator, senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER,
alterou seu voto anteriormente proferido, para excluir a irregularidade referente ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mantendo, entretanto, a relativa à aplicação deﬁcitária em
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, por considerar signiﬁcativo o percentual faltante, concluindo pela rejeição da prestação de contas. Aberta a discussão, o senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO acompanhou o voto-vista já proferido pelo senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, pela aprovação com ressalva das contas, com
aplicação do princípio da insigniﬁcância à irregularidade mantida pelo relator, por considerar as outras apurações de caráter
macro das contas de governo. Aberta a votação, o Plenário
acompanhou a divergência, por maioria, restando vencido o
relator tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas:
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Senhor presidente, proferi meu voto e mantenho-o.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Em discussão.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO DO
CARMO - “Senhor presidente, vou discutir. Nesse caso das contas de Divino de São Lourenço revela uma questão que para nós
não é... O Tribunal fazendo uma analogia eﬁcácia, eﬁciência
dos atos de gestão, nesse caso aqui estamos numa área de
sombra para análise. Porque no Tribunal é objetivo julgar a
partir de duas realidades. Aquela em que o gestor faz o que é
certo, do jeito certo, e aquela em que o gestor faz o errado, do
jeito errado. Nessas duas condições objetivas já sabemos e tem
o julgamento dado de maneira objetiva. Quando ele faz o certo, do jeito errado, ou errado, do jeito certo, nós não, efetivamente, conseguimos paciﬁcar objetivamente o entendimento.
Porque estou dizendo isso aqui? O presente, nas contas de
2012, teve o superávit ﬁnanceiro; contas de previdência, reguSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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lar; despesa com pessoal, abaixo dos limites legais; não houve
extrapolamento da dívida pública e operações de crédito; aplicou 73% no magistério da educação básica de recursos do Fundeb, e aplicou 29,02% na saúde, além de ter feito o repasse do
duodécimo de maneira regular. Então, a irregularidade colocada da não aplicação dos recursos referente aos impostos dele
em 24,31% se tornou o jeito errado de fazer. Porém, decisões
administrativas que tenha tomado lá, pode ter implicado em
resultado objetivo melhor. Isso posto, por conta das condicionantes que trouxe ao processo, vou acompanhar o voto-vista
do conselheiro Sérgio Borges, trazendo à luz a necessidade que
temos de tornar objetiva essa área de sombra que trafegamos.
O que faz um entender de uma maneira, o outro defender de
outra maneira, são questões subjetivas no entendimento. Porque ao exame da letra fria da lei, deveríamos julgar o jeito, o
jeito de fazer. Não a ação em si. Então, por conta dessa visão
macro das contas de 2012, levando em consideração todos os
outros elementos, vou acompanhar o voto-vista do conselheiro
Sérgio Borges.” 12) Na apreciação do processo TC-8986/2017,
que trata de Consulta oriunda da Assembleia Legislativa do Estado, o relator, senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN, leu complemento de voto, acrescentando
fundamentos lastreados em recentes legislações, ressaltando,
porém, que deve haver predominância do caráter turístico para possibilitar as subvenções em debate, nos seguintes termos:
“pela possibilidade de aplicabilidade da Lei Estadual 1.024/2014
para subvencionar manifestações culturais relativas a música
gospel e eventos religiosos pelo poder público nos casos em que
houver preeminência do caráter turístico e cultural sobre a
questão religiosa”. O senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO
CARMO ponderou acerca de celebrações realizadas por todo o
estado do Espírito Santo que não tenham caráter turístico, mas
que representem a cultura de determinada localidade. Diante
das colocações, o relator informou o adiamento do feito para
melhor análise, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir
transcritas: O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Senhor presidente, reposicionei, aperfeiçoei o texto do voto e ainda há... Vou adiar.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Melhor,

para avaliar melhor isso no voto-vista.” SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Para ver se há
compatibilidade entre...” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Conselheiro Rodrigo, quando o senhor fala
de ter o caráter turístico e cultural pressupõe atender as duas
áreas, as duas premissas. E aí eu me pergunto, a celebração...
E celebração aqui não indico uma atividade religiosa. Celebração de data, celebração de alguma questão que no interior daquele município não incida sobre um caráter turístico, mas que
tenha efetiva celebração cultural não deveria receber a mesma
atenção nesse caso? Então, não sei se o “e” nesse texto ﬁca restritivo, restringe para efeitos da decisão que a consulta terá
neste caso. Porque tem atividades que são contratados artistas
que não, necessariamente, ter caráter turístico. Cultural, todos
se justiﬁcariam pelo ato da cultura musical. Mas turístico, nem
todos...Alguém pode se valer desse dispositivo para...que no
futuro se suscite uma nova questão em relação a isso, por conta dessa restrição no “e”. Não estou colocando como uma aﬁrmação, mas ao ouvi-lo suscito como um questionamento, uma
vez que vossa excelência vai adiar. De repente poderia analisar.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – “Mas a ideia da interpretação conjunta dos normativos foi essa mesma. Temos uma consulta de 2008, que responde essa questão. Fazendo uma interpretação entre o artigo
que traz na Constituição – se não me engano é o 180 – o fomento ao desenvolvimento do turismo e a vedação contida no 19, I
em relação à subvenção a atividades religiosas. Respondemos,
à época, no sentido de que há possibilidade. E a jurisprudência
nossa evoluiu para isso em diversas decisões, inclusive apresentadas pelo núcleo que estudou esse tema. De que há possibilidade de subvencionar quando o caráter turístico predomina
em cima da questão religiosa. Aí vem um fato novo. Houve uma
modiﬁcação na Lei Rouanet que acrescentou música gospel como manifestação cultural. Posterior a isso, isso foi em 2012,
acho que em 2014, a lei estadual é de 2014, houve também esse reconhecimento da música gospel como atividade cultural. E
pergunta a Assembleia qual o alcance dessa legislação. Basicamente quer saber se a música gospel pode ser subvencionada.
Acho que o “e” quando faz uma interpretação conjunta do fowww.tce.es.gov.br

mento ao desenvolvimento do turismo, do fomento ao desenvolvimento da cultura, e as restrições impostas no 19, I, da
Constituição, respondemos em casos concretos, por exemplo,
que é possível subvencionar a “Festa da Penha”, é possível subvencionar “Jesus Vida Verão”, é possível subvencionar “Passos
de Anchieta”. São eventos religiosos, mas há uma predominância do caráter turístico, e porque não dizer cultural, sobre o aspecto religioso. O que não é possível subvencionar nos termos
dessa resposta? Uma banda, no meu entendimento, aqui tentando ilustrar um caso concreto, de um bairro de uma associação de música gospel de uma localidade que não atenda o caráter cultural e turístico, ao mesmo tempo. Por isso é “e”. Acho
que conseguimos restringir, interpretando razoavelmente os
dispositivos, a possibilidade de abrir uma porteira para o dinheiro público ir para qualquer atividade que não atenda a essas características, que são fundamentais. Quem pode questionar o interesse público envolvido num evento do porte da “Festa da Penha” ou do “Jesus Vida Verão”: Ou de um hipotético
evento gospel, em uma cidade, inserido em seu calendário turístico, por exemplo, anual? Acho que é uma resposta calibrada. Mas entendo vossa excelência, que parece não haver restrição. A Lei 4.320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, respondem
especiﬁcamente à subvenção de ordem social e econômica. E lá
estabelece claramente. Então, acho que a resposta é ponderada, mas vale o debate.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “O começo da resposta me fazia caminhar
em uma direção. E, ao ﬁnal, acabei caminhando em outra, pelo
exemplo. Então, imaginemos nós, a partir da consulta, no
exemplo dado de que em uma atividade de uma comunidade
de bairro, num bairro que tenha uma característica enculturada em seu povo, residente naquele território eminentemente
religiosa. Posso utilizar o dinheiro público para contratar um
show para festa comunitário do bairro, que não tenha conexão
com a cultura daquela gente, mas que seja um funk, que seja
um samba, que seja uma coisa qualquer, é uma expressão cultural, mas não necessariamente enculturada. Mas não posso
contratar uma banda que tem um caráter de música. E aí nem
sei se música gospel tem a ver com todas as expressões religiosas. Por desconhecimento, estou levantando isso aqui.” O SR.
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN –
“Convencionou-se que sim. Literalmente traz aquela música
norte americana, mas convencionou-se que sim.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Então não pode contratar com o mesmo dinheiro público um show que tenha por
característica ou por repertório do grupo contratado músicas
dessa natureza. E aí, por conta desse exemplo do bairro que
não tem caráter turístico, mas que tem contratação desse tipo
de serviço lá para atividades naquele território que não, para
esse caso não pode. Por conta dessa restrição. Então, o exemplo que vossa excelência trouxe, ao ﬁnal, acaba colocando mais
dúvida.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – “Eu tive essas dúvidas também no debate para
elaborar o voto. Mas vai ﬁcar adiado com suas observações e
do conselheiro Domingos.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Justamente um dos pontos
que eu estava elaborando no voto-vista é esse problema aí. Essa questão que precisamos chegar a um consenso sobre isso. E
também as questões de ordem social. Porque existem as questões de ordem social que também tem temas religiosas. É outro
ponto.” 13) Durante a apreciação do processo TC-1778/2018,
que trata de Recurso de Reconsideração interposto me face do
Parecer Prévio TC-106/2017, o relator, senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, a respeito da proposição de realização de Auditoria constante do voto-vista proferido pelo senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO,
na sessão próxima passada, sugeriu que se realizasse Levantamento em vez de Auditoria, por entender ser o instrumento de
ﬁscalização mais adequado, votando também pela negativa de
provimento ao recurso, como já havia acompanhado o voto-vista do senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER,
com o que anuiu aquele conselheiro, bem como o restante do
Plenário, à unanimidade, tudo conforme notas taquigráﬁcas a
seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Houve o voto do conselheiro Domingos, que acompanhei, contrariando a minha posição inicial,
meu voto inicial. Vossa excelência sugeriu o mesmo desfecho
do voto do conselheiro Domingos, apenas acrescentou a necessidade de uma auditoria em todo o período. Eu estou sugerindo

que, ao invés da auditoria, utilizamos o 191 do Regimento, que
é o levantamento. (leitura) Então, sugiro que no parecer prévio
votamos da forma que vossa excelência propôs. Formar autos
apartados; encaminhar a necessidade do levantamento à área
técnica, até para opinar, considerando critérios de materialidade, risco e relevância dos manuais de auditoria. Como e quando? A ideia de vossa excelência, pelo o que entendi, ﬁcou claro,
é que precisamos ter um retrato da situação de pessoal de Muniz Freire. Que, desde 2012, passando por todos os exercícios,
até 2017, infringiu gasto com pessoal. Estamos aplicando multa e todos os instrumentos e nada, a princípio, adiantou para
retornar os gastos aos limites impostos pela LRF. É como voto.”
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Eu também, na condição de proferir o voto-vista, anulo
as suas proposições feitas posteriormente. Continua em discussão.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO –
“Também quero anuir a sugestão do conselheiro Rodrigo Chamoun, dizendo que, não só aferirmos à situação de pessoal, e
relativizar com a oferta dos serviços, não é? Porque o apontamento que meu voto trouxe foi do atendimento naquele ato
imediato poderia precarizar o que já era precário no município.
Então, a sugestão de vossa excelência atende perfeitamente
aquilo que imagino ser o ideal para aquele município. Então, de
antemão, já antecipo meu voto acompanhando o conselheiro
Rodrigo Chamoun.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “E, de qualquer maneira, completando aqui, isso será importante porque numa prestação de
contas anual, você analisa mais a parte contábil, não consegue
se aprofundar na realidade do município. Nesses autos apartados, de acordo com o que a área técnica deﬁnir também, da
maneira que será feita, será possível analisar, de maneira mais
intrínseca, com mais detalhes, de maneira analítica, para saber
realmente quais são as causas desse aumento de gastos com
pessoal, que é possível racionalizar na educação. Porque, também, se isso não foi feito, nas condições atuais, qualquer prefeito que assumir o município, já entra com irregularidade. Então,
isso, acredito que vai sanear essa dúvida. E ver quais são as medidas que realmente... Aí não cabe ao Tribunal tomar; cabe ao
município tomar. Mas o Tribunal tem que fazer, nesse caso, um
www.tce.es.gov.br

diagnóstico. Encerrada a discussão. Em votação.” 14) Face à
ausência do senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO
DA SILVA, a senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, com a aquiescência do Plenário, dadas as circunstâncias fáticas, que autorizam, excepcionalmente, a mitigação do artigo 84 do Regimento Interno da Corte, adiou o julgamento dos processos TC-6030/2013, TC-7343/2013 e TC2270/2017, para aguardar o retorno daquele conselheiro, que
havia proferido voto quando atuava na substituição. – LEITURA
DE ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO UNÂNIMES – O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER procedeu à leitura
dos Acórdãos TC-836/2018, proferido nos autos do processo
TC-6850/2016, TC-837/2018, proferido nos autos do processo
TC-6854/2016, TC-838/2018, proferido nos autos do processo
TC-7123/2016, e TC-912/2018, proferido nos autos do processo TC-7124/2016; o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN procedeu à leitura do Acórdão TC894/2018, proferido nos autos do processo TC-8170/2017; o
senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES procedeu à leitura do Acórdão TC-897/2018, proferido nos autos do
processo TC-1602/2005; e o senhor conselheiro substituto
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI procedeu à leitura do Acórdão TC914/2018, proferido nos autos do processo TC-58/2018; tudo
em atendimento ao artigo 73, inciso VII, do Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. – ORDEM
DO DIA – Julgamento dos sessenta e cinco processos constantes da pauta, ﬂs. 40 a 50, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor vice-presidente no exercício
da presidência, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER,
declarou encerrada a sessão às dezessete horas e quinze minutos convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores auditores e senhor procurador para a próxima,
que será administrativa, a ser realizada, nos termos do artigo
2º da Portaria TC-069/2017, no dia 02 de outubro de 2018, terça-feira, às 13 horas, bem como para a 34ª sessão ordinária de
2018, que ocorrerá em seguida, à hora regimental. E, para
constar, eu, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões, lavrei a presente ata que, depois de aprovada,
vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente, deSexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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mais conselheiros, conselheiros substitutos e senhor procurador.

PAUTA DA ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO – 25.9.2018
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo:
10496/2016-5
Unidade gestora: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Responsável: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, MARCELO TAVARES
DE ALBUQUERQUE, SUZANA MARTELO DE CARVALHO OHLSEN
Deliberações: Adiado
Processo:
09123/2017-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
02299/2013-1,
01084/2013-8
Interessado: ATTO CONSULTORIA EM SAUDE E EDUCACAO LTDA - ME, FERNANDO ANTONIO MARINS DE ALBUQUERQUE,
HERACLITO AMANCIO PEREIRA JUNIOR, JOSE EDUARDO FARIA
DE AZEVEDO, JOSE TADEU MARINO, NARA FALQUETO CALIMAN
Recorrente:
JAQUELINE
MOFFATI OZORIO DA SILVA [LUÍZA OZÓRIO DE OLIVEIRA]
Deliberações: Adiado
Processo:
09353/2017-8
Classiﬁcação:
Uniformização
de
Jurisprudência
Responsável: GENALDO RESENDE RIBEIRO [MARIANA DA SILVA GOMES (OAB: 22270-ES), RODRIGO BARCELLOS GONCALVES (OAB: 15053-ES)], ISABEL CRISTINA SA RIBEIRO DE SANTANA, WAGNER RIBEIRO MASIOLI
Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.
Processo:
Unidade

gestora:

03618/2018-1
Prefeitu-

ra
Municipal
de
Cachoeiro
de
Itapemirim
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
05817/2013-5
Interessado: BRUNO SACRE DE CASTRO [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169ES)], DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA., EVERTON COSTA DE
REZENDE [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO
JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], HENDERSON DE SOUZA
CASSA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], JAYME VIEIRA TORRES FILHO [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES), ROGERIO RIBEIRO DO CARMO], VAGNER ANTONIO DE SOUZA [LUISA PAIVA MAGNAGO
(OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Recorrente: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS [LUISA
PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], CLAUDIO PIGHETTE SILVA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], CRISTIANE RESENDE FAGUNDES PARIS [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], LUCIO BERILLI MENDES [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], LUIZ CARLOS ZANON DA SILVA JUNIOR [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], MARCIA ALVES
FARDIM NOVAES [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], MARCO AURELIO COELHO [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], MARIA DEUCENY
DA SILVA LOPES BRAVO PINHEIRO [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169ES)], SORAYA HATUM DE ALMEIDA [LUISA PAIVA MAGNAGO
(OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo:
Unidade gestora:

Secretaria

de
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Estado

04522/2018-7
do Turismo

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável: JOSE SALES FILHO, NERLEO CAUS
DE
SOUZA,
PAULO
RENATO
FONSECA
JUNIOR,
SIMONE
CARVALHO
TRANCOSO
MODOLO
Deliberações: Adiado
Processo:
06379/2018-5
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Vitória
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
MINISTERIO
PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável:
VINICIUS
JOSE
SIMOES
Deliberações: Adiado
Total: 6 processos
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo:
01089/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante:
Identidade
preservada
Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
02059/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
09111/2013-6
Recorrente: DORIS COELHO MOREIRA DA FRAGA
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.
Processo:
04632/2016-7
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Requerente:
ANGELA
HELENA
BACKER
MARTINS [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), EDMAR
LORENCINI
DOS
ANJOS
(OAB:
12122-ES)]
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo:
05098/2016-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Marataízes
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
06708/2016-1,
02691/2014-4
Recorrente: ADEMILTON RODOVALHO COSTA [Thiago Pereira
Sarmento], AECIO MELCHIADES DE SOUZA [Thiago Pereira Sarmento], ANTONIO CARLOS SADER SANT ANNA [Thiago Pereira Sarmento], ANTONIO CARLOS SOARES DE AZEVEDO [Thiago
Pereira Sarmento], ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA [Thiago Pereira Sarmento], BRUNO MACHADO DA COSTA [Thiago Pereira Sarmento], DEJAIR GOMES RIBEIRO [Thiago Pereira Sarmento], DENIS BERGUE FERREIRA DA SILVA [Thiago Pereira Sarmento], ELEAZAR EVANGELISTA DOS SANTOS [Thiago Pereira Sarmento], FRANCISCO PEREIRA BRANDAO [Thiago Pereira
Sarmento], JESUEL FERNANDES FABIANO [Thiago Pereira Sarmento], LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA [Thiago Pereira Sarmento], WILLIAN DE SOUZA DUARTE [Thiago Pereira Sarmento]
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo:
05299/2016-1
Classiﬁcação:
Ato
Normativo
Projeto
de
Enunciado
de
Súmula
Jurisprudência
Interessado:
Conselheiro
Efetivo
(SERGIO
ABOUDIB
FERREIRA
PINTO)
Deliberações: Adiado
Processo:
06708/2016-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Marataízes
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
05098/2016-1,
02691/2014-4
Interessado:
ADEMILTON
RODOVALHO
COSTA
[EDMILSON
GARIOLLI
(OAB:
5887-ES)]
Recorrente:
Ministério
Público
de
Contas
Deliberações: Adiado
Processo:

01438/2018-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02955/2013-8
Recorrente: MIGUEL LOURENCO DA COSTA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Parecer Prévio. Conhecer. Provimento parcial.
Excluir formação de autos apartados. Reformular PP 116/2017.
Aprovação c/ Ressalvas. Determinação. Recomendação. Por
maioria, pelo voto -vista vencedor conselheiro Sérgio Borges.
Vencido o relator, que alterou o seu voto apenas para excluir
a irregularidade referente ao artigo 42 LRF, mantendo à aplicação deﬁcitária MDE e emissão de PP pela rejeição.
Total: 7 processos
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo:
11487/2015-1
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Vitória
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: NAMY CHEQUER BOU HABIB FILHO
Adiamento:
5ª
Sessão
Deliberações: Sobrestado
Processo:
04705/2017-1
Unidade
gestora:
Assembleia
Legislativa
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
RICARDO
GOMES
Responsável: ANA LUCIA FEITOSA, ERICK CABRAL MUSSO
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Processo:
05867/2017-6
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Educação de Cariacica
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
BEATRIZ
DE
OLIVEIRA
ANwww.tce.es.gov.br

DRADE,
VANUSA
STEFANON
MAROQUIO
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo:
07451/2017-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Ecoporanga
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
04853/2011-3,
01513/2011-5
Interessado: DENIVALDO ALVES CALDEIRA [FABIO MACHADO
COSTA, Fábio Machado da Costa (OAB: 9704-ES)], EDINEI OLIVEIRA GASPAR, ELIAS TAVARES [ANNA PAULA SENA SGRANCIO MOREIRA (OAB: 18096-ES, OAB: 79296-MG), MAULY MARTINS DA SILVA (OAB: 8374-ES)], FABIO MACHADO DA COSTA,
NESTOR AMORIM FILHO [FABIO MACHADO COSTA], REDE SIM
SAT DE RADIO TELEVISAO E COMUNICACOES LTDA - ME [ALESSANDRA ANTUNES COELHO (OAB: 18873-ES), BRUNO OLIVEIRA CARDOSO (OAB: 522A-ES, OAB: 103883-RJ), FABIANO CARVALHO DE BRITO (OAB: 11444-ES, OAB: 105893-RJ), FERNANDA MONIQUE RODRIGUES DOS SANTOS (OAB: 17334-ES), LEONARDO FELIPE PIMENTA DE PAOLI (OAB: 22582-ES), LUIZA
GOMES DA SILVA, NEIMAR ZAVARIZE (OAB: 11117-ES), RAFAEL LIBARDI COMARELA (OAB: 11323-ES), RODRIGO DA SILVA
OLIVEIRA (OAB: 17096-ES)], RV VIGILANCIA LTDA - ME, SIRLENE LEITE DA COSTA, VSP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público de Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Deliberações: Acórdão. Conhecer 1) Provimento parcial - 2)
Acolher razões recursais p/ aplicar sanção de inidoneidade para participar de licitação ou contratar (prazo 05 anos) às empresas RV Vigilância Ltda e VSP Assessoria Empresarial Ltda-ME
(GF Limpeza em Geral Ltda) - Manter multa também p/ Elias
Tavares - 3) Não acolher razões recursais, mantendo afastada
aplicação de multa p/ Denivaldo Alves Caldeira, Nestor Amorim
Filho e Sirlene Leita da Costa - 4) Determinação.
Processo:
Unidade
lativa
do
Classiﬁcação:

gestora:
Estado

08986/2017-7
Assembleia
Legisdo
Espírito
Santo
Consulta
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Consulente: Deputado estadual (ES, ESMAEL DE ALMEIDA)
Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado

Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Total: 9 processos

Processo:
01463/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 04250/2016-4, 03788/2015-5, 02399/2015-1
Recorrente:
JOAO
BOSCO
DIAS
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo:
01778/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02040/2018-8,
02795/2014-5
Interessado: PAULO FERNANDO MIGNONE [AMERICO SOARES MIGNONE (OAB: 12360-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), THIAGO LOPES PIEROTE (OAB: 14845-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Parecer Prévio. Conhecer. Negar provimento. Arquivar. À SEGEX p/ avaliar realização de Levantamento conforme sugerido em sessão pelo relator. Nos termos do voto-vista
do conselheiro Domingos encampado pelo relator.
Processo:
03109/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 05026/2016-7, 02292/2015-6, 02291/2015-1
Recorrente:
ROGERIO
FEITANI
Deliberações: Adiado
Processo:
04383/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
05555/2017-5
Recorrente:
SERGIO
FARIAS
FONSECA

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo:
09529/2016-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 09725/2016-9, 09537/2016-6, 09536/2016-1,
09532/2016-3, 09531/2016-9, 09530/2016-4, 02742/2013-5
Interessado: CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA, CLEBER OLIVEIRA DA SILVA, DALVA DA MATTA IGREJA, EDSON VANDO SOUZA, GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS, JOCELEM GONCALVES DE JESUS, JOSE MARIA ROVETTA, JUAREZ BEZERRA LEITE, MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD, VALBER JOSE SALARINI
Recorrente:
TEREZINHA
VIZZONI
MEZADRI
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Conhecer. Afastar preliminar. Negar provimento. Arquivar.
Processo:
09530/2016-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 09725/2016-9, 09537/2016-6, 09536/2016-1,
09532/2016-3, 09531/2016-9, 09529/2016-1, 02742/2013-5
Interessado: CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA, CLEBER OLIVEIRA DA SILVA, DALVA DA MATTA IGREJA, EDSON VANDO SOUZA, GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS, JOCELEM GONCALVES DE JESUS, JOSE MARIA ROVETTA, JUAREZ BEZERRA LEITE, MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI
Recorrente:
VALBER
JOSE
SALARINI
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Conhecer. Afastar preliminar. Negar provimento. Arquivar.
Processo:

09531/2016-9
www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 09725/2016-9, 09537/2016-6, 09536/2016-1,
09532/2016-3, 09530/2016-4, 09529/2016-1, 02742/2013-5
Interessado: CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA, CLEBER
OLIVEIRA DA SILVA, DALVA DA MATTA IGREJA, EDSON VANDO SOUZA, JOCELEM GONCALVES DE JESUS, JOSE MARIA ROVETTA, JUAREZ BEZERRA LEITE, MARCUS VINICIUS DOELINGER
ASSAD, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI, VALBER JOSE SALARINI
Recorrente: GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Conhecer. Afastar preliminar. Negar provimento. Arquivar.
Processo:
09532/2016-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 09725/2016-9, 09537/2016-6, 09536/2016-1,
09531/2016-9, 09530/2016-4, 09529/2016-1, 02742/2013-5
Interessado: CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA, CLEBER OLIVEIRA DA SILVA, DALVA DA MATTA IGREJA, EDSON VANDO SOUZA, GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS, JOCELEM GONCALVES DE JESUS, JUAREZ BEZERRA LEITE, MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI, VALBER JOSE SALARINI
Recorrente:
JOSE
MARIA
ROVETTA
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Conhecer. Afastar preliminar. Negar provimento. Arquivar.
Processo:
09536/2016-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 09725/2016-9, 09537/2016-6, 09532/2016-3,
09531/2016-9, 09530/2016-4, 09529/2016-1, 02742/2013-5
Interessado: CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA, CLEBER OLIVEIRA DA SILVA, DALVA DA MATTA IGREJA, EDSON VANDO SOUZA, GEOVANE MENEGUELLE LOUZASexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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DA DOS SANTOS, JOSE MARIA ROVETTA, JUAREZ BEZERRA LEITE, MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI, VALBER JOSE SALARINI
Recorrente:
JOCELEM
GONCALVES
DE
JESUS
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Conhecer. Afastar preliminar. Negar provimento. Excluir multa pelo falecimento do responsável. Arquivar.
Processo:
09537/2016-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 09725/2016-9, 09536/2016-1, 09532/2016-3,
09531/2016-9, 09530/2016-4, 09529/2016-1, 02742/2013-5
Interessado: CLEBER OLIVEIRA DA SILVA, DALVA DA MATTA IGREJA, EDSON VANDO SOUZA, GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA
DOS SANTOS, JOCELEM GONCALVES DE JESUS, JOSE MARIA ROVETTA, JUAREZ BEZERRA LEITE, MARCUS VINICIUS DOELINGER
ASSAD, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI, VALBER JOSE SALARINI
Recorrente: CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Conhecer. Afastar preliminar. Negar provimento. Arquivar.
Processo:
09725/2016-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 09537/2016-6, 09536/2016-1, 09532/2016-3,
09531/2016-9, 09530/2016-4, 09529/2016-1, 02742/2013-5
Interessado: CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA, CLEBER OLIVEIRA DA SILVA, EDSON VANDO SOUZA, GEOVANE
MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS, JOCELEM GONCALVES DE JESUS, JOSE MARIA ROVETTA, JUAREZ BEZERRA LEITE, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI, VALBER JOSE SALARINI
Recorrente: DALVA DA MATTA IGREJA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES)], MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD [LÉCIO SILVA MACHADO, LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:

12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Conhecer. Negar provimento. Arquivar.
Processo:
07333/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos
Servidores
de
Jerônimo
Monteiro
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
05471/2015-5
Interessado:
JOSE
GUILHERME
JUNGER
DELOGO
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público de Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Arquivar.
Processo:
00981/2018-8
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos: 00952/2018-1, 00951/2018-7, 06305/2012-2
Interessado: ALCIONE BRAUN, ALEX ALMEIDA SANTOS, ANGELA MARIA SIAS, ARACELI ZORZANELLI, AURELIO DOS SANTOS
ESCUDINI, CAMILLA VASSALLO FREIRE, CLAUDIA DAMACENA
CARDOSO, DANIELLE MERISIO FERNANDES ALEXANDRE, DANILO RAMALHO PINA, ELAINE SILVA SOUZA BULHOES, FABIENE PASSAMANI MARIANO, GERALDO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR [SIDIRLEY SOEIRO DE CASTRO (OAB: 18594-ES)], IMPERIO
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME, INSTITUICAO
ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA, JACKSON SA
DA COSTA, KRIGELICA VAZ SILLER DE PAULA, MARCIA SIQUEIRA
SOUZA PIRONI, MARIA DA PENHA DE ALMEIDA SILVA, MULTIPLA EVENTOS LTDA - ME, RICARDO CLAUDINO PESSANHA [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES), LUIS RENATO DE ABREU ALVES (OAB: 21601-ES), LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727-RJ)], RUBENS CESAR BAPTISTA DE ALMEIDA, SILVIA MAZOLINI, SONEIDE MARIA DALLA
BERNARDINA DE OLIVEIRA, TERESA CRISTINA VENUTO BRAGA
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Públiwww.tce.es.gov.br

co de Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Deliberações: Adiado
Processo:
03677/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos: 05475/2015-3, 01095/2014-4, 01093/2014-5
Interessado: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS [ALINE
DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES), CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB: 9787-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB:
6381-ES), JEAN MAEL NASCIMENTO CAVEDO, KARLA LYRIO DE
OLIVEIRA (OAB: 19807-ES), LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO
(OAB: 19260-ES), MILENA GOTARDO COSME (OAB: 19148-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Parecer Prévio. Conhecer. Negar provimento. Arquivar.
Processo:
04000/2018-7
Unidade gestora: Companhia Espírito Santense de Saneamento
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Deputado estadual (ES, EUCLÉRIO SAMPAIO)
Responsável:
AMADEU
ZONZINI
WETLER,
PABLO
FERRACO
ANDREAO
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.
Processo:
04022/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
06300/2015-4
Interessado:
IVETE
BATISTA
DA
SILVA
[TALYTTA
DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120-ES)]
Recorrente: ROBERTINO BATISTA DA SILVA [GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES (OAB: 17274-ES, OAB: 151947RJ), ROBERTINO BATISTA DA SILVA JUNIOR (OAB: 22502-ES),
TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120-ES)]
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Adiamento:
2ª
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta

Sessão

Processo:
04821/2018-1
Unidade
gestora:
Secretaria
da
Casa
Civil
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável: JOSE CARLOS DA FONSECA JUNIOR
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.
Processo:
06030/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante:
Identidade
preservada
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Processo:
06032/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante:
Identidade
preservada
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Processo:
06235/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPINAS LTDA [KAIO REGIS FERREIRA DA SILVA (OAB: 149669MG), TATIANA NARA CASTANHEIRA VILELA (OAB: 13549-ES)]
Responsável:
BENICIO
FARLEY
SANTOS,
LILIANE
CARLA
DE
ALMEIDA
SOUZA
COSTA
Deliberações: Acórdão. Extinção sem julgamento de mérito.
Arquivar.
Total: 16 processos
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo:
00965/2004-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Exercício:
2002
Interessado:
PREFEITURA
SERRA
Responsável: ANTONIO SERGIO ALVES VIDIGAL [AMULIO FINAMORE FILHO (OAB: 1418-ES), ANTONIO CARLOS PIMENTEL
MELLO (OAB: 1388-ES), FRANCISCO JOSE BOTURAO FERREIRA (OAB: 8483-ES)], AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Deliberações: Acórdão. Reconhecer prescrição. Extinção com
julgamento de mérito. Deixar de determinar TCE. Arquivar.
Processo:
08879/2014-1
Unidade
gestora:
Fundo
Estadual
de
Saúde
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício:
2013
Interessado:
FUNDO
ESTADUAL
SAUDE
Responsável: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES [THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], ATTO CONSULTORIA EM SAUDE E EDUCACAO LTDA - ME, JOSE TADEU MARINO [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)], LILIANE CORTES FERREIRA
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta

Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Recomendação.
Arquivar.
Processo:
01585/2017-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
Membros
do
Ministério
Público de Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Responsável: AMERICO SOARES MIGNONE, ANTONIO SERGIO ALVES VIDIGAL, AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, CARLOS ROBERTO BRAGA CARNEIRO JUNIOR, CHARLIS ADRIANI PAGANI, DALVA LYRIO GUTERRA, ENGE URB LTDA, EZEQUIEL ANTONIO DADALTO, IZAEL EUZEBIO DOS SANTOS, JOLHIOMAR MASSARIOL NASCIMENTO, JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO, LAURIETE CANEVA, MAGALY NUNES DO NASCIMENTO, MARCOS MOTTA FERREIRA, MAURO DA SILVA RONDON, MOISES PENNO SVENSSON, REGINA
SILVA TOSE, SAMUEL DIAS DE SOUZA FILHO, SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO, SILAS AMARAL MAZA, VALTAZAR MACHADO, WAGNER JOSE ZOCCA, WELLINGTON COSTA FREITAS
Terceiro
interessado:
ENGE
URB
LTDA
Deliberações: Processo retirado de pauta.

Processo:
02013/2016-4
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Fazenda
Classiﬁcação:
Fiscalização
Ordinária
Auditoria
Apensos:
00422/2016-1
Interessado:
SEFA
Responsável:
ADRIANA
FURTADO
DOS
SANTOS, ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI, BRUNO FUNCHAL, BRUNO PIRES DIAS, GILMAR HARTWIG
Deliberações: Acórdão. Arquivar.

Processo:
08251/2017-4
Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Itarana
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES, Itarana, EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA)
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.

Processo:
04969/2016-8
Unidade
gestora:
Fundo
de
Modernização
e
Desenvolvimento
Fazendário
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável: ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI

Processo:
04034/2018-6
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Governo
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável:
ANGELA
MARIA
SOARES
SILVARES
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.
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Processo:
04454/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
03723/2014-2
Interessado: ALFREDO ANGELO CREMASCHI, FRANCISCO ALCEMIR ROSSETO [BRUNA GARCIA CARVALHO (OAB: 23899-ES), DEICLESSUEL LIMA DAN (OAB:
9966-ES)], JOSE ROBERTO BAPTISTA LOUVEM, NEUZEDINO DOMINGOS DE SOUZA, RUY ROBERTO RIBEIRO
Recorrente:
KEYLA
DO
NASCIMENTO
DE
OLIVEIRA
LOPES
[ALFREDO
ANGELO
CREMASCHI]
Deliberações: Decisão. Sobrestar.
Processo:
04525/2018-1
Unidade
gestora:
Secretaria
de
Estado
de
Economia
e
Planejamento
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável:
MARCIO
BASTOS
MEDEIROS,
REGIS
MATTOS
TEIXEIRA
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.

Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
ROBSON
MATTOS
DOS
SANTOS
Responsável: ADSON PINTO NOGUEIRA, CARLOS WALDIR
MULINARI DE SOUZA, DALVA DA MATTA IGREJA [LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES), ROMULO DA MATTA IGREJA (OAB: 26076-ES)], JOCELEM GONCALVES DE JESUS, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI
Adiamento:
5ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
02270/2017-6
Unidade
gestora:
Companhia
de
Desenvolvimento de Vitória, Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
COMPANHIA
ESPIRITO
SANTENSE
DE
SANEAMENTO
CESAN
Responsável:
CONASA
INFRAESTRUTURA S.A. [IVAN ITIRO YABUSHITA], JOSE VICENTE DE SA PIMENTEL, LUCIANO SANTOS REZENDE
Adiamento:
8ª
Sessão
Deliberações: Adiado

Total: 9 processos
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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: 21474-ES), JOAO PEREIRA GOMES NETTO (OAB: 13411-ES), LUIZ ALFREDO PRETTI (OAB: 8788ES), MARCELO MARTINS ALTOE (OAB: 8787-ES), VITOR SEABRA
SEIXAS PINTO (OAB: 16056-ES)], MARCELO DE SOUZA COELHO
Adiamento:
7ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:

07343/2013-8

Processo:
05022/2017-7
Unidade
gestora:
Secretaria
de
Estado
de
Transportes
e
Obras
Públicas
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: PAULO RUY VALIM CARNELLI [HELEN APARECIDA ABRANTES CAIRES (OAB: 11844-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Recomendação.
Arquivar.
Processo:
08813/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos: 11052/2014-7, 11050/2014-8, 11048/2014-1
www.tce.es.gov.br

Interessado:
IVETE
BATISTA
DA
SILVA,
LUCINEY ALVES RODRIGUES SOARES, RODRIGO ATHAYDE
MAYRINK,
THIAGO
BONATO
CARVALHIDO
Recorrente: ROBERTINO BATISTA DA SILVA [ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), ROBERTINO BATISTA DA SILVA JUNIOR
(OAB: 22502-ES), THIAGO LOPES PIEROTE (OAB: 14845-ES)]
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento parcial. Rejeitar
preliminar. Afastar irregularidade e multas. Determinação.
Processo:
09080/2017-7
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
Serra,
Secretaria
Municipal
de
Obras
de
Serra
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos:
08560/2017-1
Representante: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA [EGEU
ANTONIO BISI (OAB: 6273-ES), NATALIA FIOROT CORADINI (OAB: 17690-ES), RHAYZA FRANCA RODRIGUES DE SOUSA (OAB: 20351-ES), SARA VIEIRA BRANDAO (OAB: 29853ES), STEPHANNIE VANESSA DE LIMA ALVARENGA RAMOS (OAB: 25010-ES), TATIANA PETERLE DANGELO MOTTA (OAB: 17475-ES), TIAGO ROCON ZANETTI (OAB: 13753ES, OAB: 370452-SP), ZANETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS]
Responsável:
JEFFERSON
ZANDONADI,
JOAO CARLOS MENESES, WALTER LUIZ CARDOSO
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Prazo: 60 dias.
Processo:
01285/2018-9
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Obras de Serra
Classiﬁcação:
Agravo
Interessado:
JOAO
CARLOS
MENESES
Recorrente: FORCA CONSTRUTORA LTDA - EPP [DALLA BERNARDINA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, EDUARDO DALLA
BERNARDINA (OAB: 15420-ES), ITIEL JOSE RIBEIRO (OAB:
14072-ES), LUCCA CASCELLI SODRE (OAB: 28060-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo:
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
13655/2015-9,
06859/2013-1
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Deliberações: Acórdão. Provimento. Excluir item 1.2 da Decisão TC-606/2018. Devolver ao GAC. Arquivar.
Processo:
02946/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
MEDICAR
EMERGENCIAS
MEDICAS LTDA [BERNARDO PAVAN MAMED, KAIO REGIS
FERREIRA
DA
SILVA
(OAB:
149669-MG)]
Responsável: LEONETHE BRAUM PEREIRA, VALDIR MASSUCATTI
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Improcedência. Arquivar.
Processo:
04810/2018-2
Unidade gestora: Fundo de Modernização e Incentivo à Cobrança da Dívida Ativa e de Reestruturação Administrativa da Procuradoria Geral do Estado
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável:
ALEXANDRE
NOGUEIRA
ALVES,
ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS, RODRIGO RABELLO VIEIRA
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.
Total: 10 processos
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo:
00365/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante:
SEBASTIAO
FOSSE
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado

Processo:
06835/2016-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Cultura de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável:
ANA
LAURA
NAHAS,
ERLON
JOSE
PASCHOAL,
LELIANE
KROHLING
VIEIRA
Adiamento:
7ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
05553/2017-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Habitação de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
ALECIO
PAGANOTO
SALAZAR,
SERGIO
DE
SA
FREITAS
Adiamento:
6ª
Sessão
Deliberações: Adiado

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:

2016

Responsável: CASSIO DIAS LOPES, FABIANA RICCATO VICENTE ALVARENGA, MARIA LUZIA ALVARENGA DA SILVA
Adiamento:

4ª

Deliberações: Adiado

Processo:

09069/2017-1

Unidade
pal

gestora:

de

Assistência

Classiﬁcação:

Processo:
05570/2017-1
Unidade gestora: Fundo Ambiental do Município de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
LUIZ
EMANUEL
ZOUAIN
DA
ROCHA,
PAULO
SERGIO
BELLO
BARBOSA
Adiamento:
4ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
Unidade
pal
de

gestora:
Assistência

05843/2017-1
Fundo
MuniciSocial
de
Linhares
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Fundo
Social

Recurso

Munici-

de

São

de

MES

Mateus

Reconsideração

Apensos:

06096/2015-6

Recorrente:
Processo:
05560/2017-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: DELIO JOSE PRATES DO AMARAL
Adiamento:
4ª
Sessão
Deliberações: Adiado

Sessão

KATIA

[PAULA

QUARESMA

ROHR

Adiamento:

(OAB:

GO17465-ES)]

3ª

Sessão

Deliberações: Adiado

Processo:

03315/2018-1

Unidade
cia

dos

gestora:

Instituto

Servidores

Classiﬁcação:

do
Pedido

de

Município
de

Apensos:

de

PrevidênItapemirim
Reexame
04980/2013-1

Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM-ES
Deliberações: Adiado
Total: 8 processos
Total geral: 65 processos
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Atos da 1ª Câmara
Outras Decisões - 1ª Câmara
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões)
abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na
Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

COMPOSIÇÃO DA 1 CÂMARA
a

Decisão 03406/2018-8
Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Processo: 09082/2018-4
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMV - Prefeitura Municipal de Viana

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: GILSON DANIEL BATISTA, NELSON DA SILVA
NAVES
Representante: GOLD SERVICE CONSTRUCOES TECNICAS CIVIS E PLANEJAMENTO EIRELI
REPRESENTAÇÃO – CONHECIMENTO – MEDIDA CAUTELAR
INDEFERIDA – MANUTENÇÃO DO FEITO NO RITO SUMÁRIO – NOTIFICAR RESPONSÁVEIS – CIENTIFICAR A REPRESENTANTE – ENCAMINHAMENTO À SEGEX PARA PROSSEGUIMENTO.
A SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Trata-se de Representação, com pedido cautelar, apresentada pela empresa Gold Service Construções Técnicas Civis e Planejamento EIRELI, contra possíveis irregularidades
no âmbito da Concorrência Pública n.º 012/2018, da Prefeitura Municipal de Viana, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de iluminação
pública, incluindo todos os equipamentos, materiais e mão
www.tce.es.gov.br

de obra necessária para execução dos serviços no Município de Viana, sob a responsabilidade dos Srs. Gilson Daniel
Batista (Prefeito Municipal) e Nelson da Silva Naves (Presidente da CPL).
Alegou, em suma, a existência de diversas irregularidades
no edital, com a finalidade de privilegiar a empresa Salvador Engenharia Ltda., que teria sido a empresa vencedora.
Requereu, em suma, a concessão de medida cautelar para
suspender a contratação, até ulterior apreciação desta Corte. Ao final, pleiteou a anulação do mesmo.
Submetidos os autos à análise técnica, a Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente – SecexEngenharia, por meio da Manifestação Técnica n.º 01918/20181, sugeriu o conhecimento e indeferimento da medida cautelar, por concluir pela presença de periculum in mora inverso, consubstanciado no prejuízo resultante na suspensão de
contratação atinente à serviço de manutenção da rede de
iluminação pública. Apesar disso, identificou a presença de
indícios de irregularidade que demandam célere análise, tal
qual a exigência de atestado de capacidade técnica em serviços que não estão sendo contratados, razão pela qual sugere a manutenção do feito no rito sumário.
É o relatório.
Inicialmente, entendo por atendidos os requisitos de admissibilidade prescritos nos artigos 94 e 101, parágrafo único,
da Lei Complementar n.º 621/2012, referentes à legitimidade ativa, clareza, indícios de prova, informações mínimas sobre o fato, autoria, circunstâncias e elementos de convicção,
bem como à identificação do pleiteante, constatando que o
feito encontra-se apto a ser recebido e processado por este Tribunal.
No mérito, corroboro integralmente com a conclusão técnica, entendendo pela negativa da concessão da tutela cautelar e manutenção do feito no rito sumário.
Em princípio, também evidencio a existência de indícios de
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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irregularidade a serem apurados nos autos, em especial, como pontuado pelo corpo técnico, a aparente exigência de
atestados de qualificação técnica em serviços que sequer
estariam sendo contratados pela Administração, como requisito para habilitação no certame.

son da Silva Naves (Presidente da CPL), para que se mani-

No entanto, acompanho a conclusão técnica e entendo por
presente o periculum in mora inverso, já que vislumbro potencial prejuízo aos munícipes, caso se suspenda a prestação de serviços pertinentes à manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública, poder-se-ia impactar, em especial, na segurança pública local.

notificação, cópias da Petição Inicial n.º 00404/2018-3 e da

Com efeito, observada, ainda que em análise sumária, a
existência de indício grave de irregularidade, entendo pela
manutenção do feito no rito sumário, permitindo a sua análise de forma mais célere.
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 18 de dezembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC9082/2018-4, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, na sessão da Primeira
Câmara, ante as razões expostas pela relatora:
1.1. Conhecer da Representação, uma vez que atendidos
os requisitos de admissibilidade prescritos nos artigos 94 e
101, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 621/2012;
1.2. Indeferir a medida cautelar pleiteada, uma vez que configurado o periculum in mora inverso;
1.3. Manter o feito sob trâmite no rito sumário;
1.4. Notificar, na forma do artigo 307, §3º, do RITCEES, os
senhores Gilson Daniel Batista (Prefeito Municipal) e Nel-

festem quanto aos termos da representação, no prazo de 10
(dez) dias, devendo ser encaminhadas, junto aos termos de

Manifestação Técnica n.º 01918/2018-1;
1.5. Cientificar a representante da presente decisão, nos
termos do art. 307, §7º, do RITCEES;
1.6. Remeter os autos à área técnica para instrução.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/12/2018 – 43ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheira substituta presente: Márcia Jaccoud Freitas (relatora);
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
www.tce.es.gov.br
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FUNDAMENTAÇÃO

Decisão Monocrática 01967/2018-4
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.

cautelar e oitiva das partes.

Processo: 09794/2018-6
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica

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

Relator: Domingos Augusto Taufner

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

Responsável: RODRIGO MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE, JORGE AUGUSTO

I – ser redigida com clareza;

BARCELOS MEIRELES, MICHEL JOSE DA SILVA
Representante: HIPARC GEOTECNOLOGIA, PROJETOS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA
Trata o presente processo de Representação com pedido liminar, em face da Prefeitura Municipal de Cariacica, tendo em
vista supostas irregularidades praticadas no Pregão Presencial nº 001/2018 que tem como objeto contratação registro
de preços para provável aquisição de sistema informatizado
de base cartográﬁca e cadastro técnico atualizado.

II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação
e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados
os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.

Que foi desclassiﬁcada indevidamente na prova de conceito;

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

Alega que houve tratamento favorável à empresa BP Tecnologia, pois esta acompanhou a prova de conceito da empresa Hiparc e posteriormente foi avaliada segundo os mesmos
22 itens cobrados desta empresa, o que teria lhe dado condições de se preparar já sabendo quais itens precisaria atender.

§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá ser
submetida ao Plenário.
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o
fato será comunicado ao Ministério Público para as medidas
legais cabíveis.

Aﬁrma que a empresa BP Tecnologia não poderia ter sido
classiﬁcada por não cumprir diversas exigências do edital.

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

Alegou o Representante:

Alega que a equipe técnica que elaborou o Termo de Referência não era composta por nenhum engenheiro cartógrafo e/
ou agrimensor.
Os autos foram encaminhados para o Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação – NTI que
elaborou a Manifestação Técnica nº 01932/2018-1 opinando
pelo conhecimento da representação, não conceder medida
www.tce.es.gov.br

Art.186. Aplicam-se às representações previstas nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Assim, diante da presença dos requisitos e pressupostos de
admissibilidade, decido pelo recebimento da presente representação.
Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
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Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71 da
CF/88, o Tribunal de Contas tem o poder de sustar a execução de atos. Assim também estabelece o inciso XI da CE/89.

der a medida cautelar pleiteada.

Para que seja concedida uma medida suspensiva de determinado procedimento, se faz necessário a presença de dois requisitos, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.

técnica e decido:

Importante destacar que a referida licitação já foi objeto de análise desta Corte de Contas através do Processo TC
2766/2018 em que a representação foi julgada improcedente
tendo em vista que todas as irregularidades foram afastadas,
conforme Acórdão nº 0945/2018-6.
O Representante em momento nenhum informou que há risco
de lesão ao erário. De acordo com o Acórdão nº 0945/2016-6
o fato de não haver questionamento sobre a pesquisa de preço afasta o suposto prejuízo ao erário.
Em relação a inclusão da coluna “Resultado Esperado” na lista de itens a serem avaliados na prova de conceito, não parece ter havido inclusão de novos requisitos, a representante apenas apresentou um exemplo do que estaria disposto
nessa nova coluna, mas apresentou em uma redação ilegível
e não diz de que forma esses resultados esperados divergem
da coluna “Descrição” e não apresentou o nexo deste fato
com a sua desclassiﬁcação.
Em relação ao favorecimento à empresa BP Tecnologia não ﬁcou evidente tal fato.
Sobre a alegação de que a empresa vencedora não atendeu
aos requisitos do Edital e sobre a ausência de engenheiro na
equipe técnica, apesar de a Representante narrar os fatos ela
não apresenta documentos comprobatórios.
Ressalto ainda que através de consulta ao sítio eletrônico da
Prefeitura Municipal de Cariacica foi constatado que o Pregão Eletrônico 0001/2018 já foi concluído, fazendo com que
assim esteja ausente o periculum in mora.
Ante os fundamentos acima expostos, não veriﬁco a presença
dos requisitos autorizadores da medida cautelar (fumus boni
iuris e periculum in mora), motivo pelo qual deixo de conce-

Ante todo o exposto, acompanho o entendimento da equipe

DECISÃO
CONHECER a presente representação tendo em vista a presença dos requisitos de admissibilidade previstos nos artigos
184 e 177 c/c 186 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
INDEFERIR a medida cautelar pleiteada tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores.
DETERMINAR a OITIVA DAS PARTES, preferencialmente por
meio eletrônico, dos Srs. Jorge Augusto Barcelos Meireles –
Pregoeiro, Rodrigo Magnago de Hollanda Cavalcante – Secretário de Gestão e Planejamento da Prefeitura de Cariacica, Michel José da Silva – Subsecretário de Tecnologia da Informação, para que no prazo de 10 (dez) dias se pronunciem
quanto a decisão, de acordo com o disposto no artigo 307,
§3º do Regimento Interno desta Corte de Contas.
DETERMINO o prosseguimento do feito no rito ordinário.
Dar ciência ao representante do teor desta decisão.

Vitória ES, 19 de dezembro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br
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