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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PORTARIA 525-P, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

PORTARIA 523-P, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ES-

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ES-

PÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo

PÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo

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

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

ço de 2012,

PRESIDÊNCIA
Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;
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

ço de 2012,

RESOLVE:

RESOLVE:
exonerar ROSANGELA CATTABRIGA DO NASCIMENTO, matrícula 202.973, do cargo em comissão de assessor de controle
externo, a partir de 28/12/2018.

nomear CEZAR MORAES MOSCHEN, matrícula nº 029.603, para exercer o cargo em comissão de assessor de controle externo, a partir de 28/12/2018.

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

Conselheiro-presidente

Conselheiro-presidente

PORTARIA 524-P, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

PORTARIA 526-P, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ES-

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ES-

PÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo

PÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo

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

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

ço de 2012,

ço de 2012,

RESOLVE:

RESOLVE:

exonerar CEZAR MORAES MOSCHEN, matrícula 029.603, do

nomear DEYSE MARIA OSLEGHER LEMOS, para exercer o car-

cargo em comissão de consultor de ﬁnanças públicas, a par-

go em comissão de consultor de ﬁnanças públicas, a partir de

tir de 28/12/2018.

28/12/2018.

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

Conselheiro-presidente

Conselheiro-presidente
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ATOS DO PLENÁRIO

PLENÁRIO

Atos do Plenário
Atas das Sessões - Plenário
SESSÃO:
35ª
SESSÃO
PLENÁRIO – 9/10/2018

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

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

ORDINÁRIA

DO

Aos nove dias do mês de outubro 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 35ª 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. Na auditoria, os senhores conselheiros substitutos JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI e MARCO
ANTONIO DA SILVA. Presentes o Ministério Público junto
a este Tribunal –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 34ª 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 –
Antes de dar início aos trabalhos regimentais, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, registrou que a sessão seria denominada “Sessão Rowww.tce.es.gov.br

sa”, lembrando que o evento já é tradicional nesta Corte,
em apoio e homenagem à campanha “Outubro Rosa”.
Sua excelência recordou que a campanha “Outubro Rosa” surgiu nos Estados Unidos da América, na década de
1990, com a ﬁnalidade de disseminar o alerta contra o
câncer de mama, e que, com o tempo, instituições e governos em todo o mundo aderiram à iniciativa, em favor
do diagnóstico precoce da doença. Na oportunidade, o
senhor presidente destacou que, no Estado do Espírito
Santo, o movimento é coordenado pela Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer – AFECC, vinculada ao Hospital Santa Rita de Cássia, que promove, no
propósito de incentivar a prevenção contra o câncer de
mama, em parceria com o poder público e com a iniciativa privada, inúmeras ações de educação e de orientação
para a detecção precoce da doença, dentre as quais está
o uso da camisa “Outubro Rosa”, para que as pessoas
que adquirirem as peças se tornem divulgadoras do movimento, chamando a atenção da população e intensiﬁcando ainda mais o alerta para a importância da prevenção. Em seguida, o senhor presidente registrou a presença das senhoras representantes da entidade Ângela Maria Frizzera Vassallo, Diretora Administrativa, e Léa Regina Penedo Gonçalves, Diretora de Relações Pública, e
convidou a senhora Marilúcia Silva Dalla, vice-presidente
da AFECC, a se dirigir à tribuna do Plenário para trazer
informações importantes a todos, o que fora procedido,
tendo a senhora convidada expressado a honra de contar
com o apoio desta Casa, da importância da prevenção à
doença e da nobreza da missão da entidade. Após os
aplausos dos presentes, o senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, parabenizou a instituição pelo trabalho realizado, seguido do senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, que reiterou as
congratulações, sublinhando o bem que fazem às pessoas e à sociedade, no que foi acompanhado pelo senhor
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e pela senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS.
Logo após, o decano do colegiado, senhor conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, salientou o
amor fraternal com que as representantes da entidade
desempenham sua missão, sem esperar sequer gratidão,
bem como o trabalho incansável realizado, simbolizado
pela doação de tempo, no que foi ladeado pelo senhor
conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, que
enfatizou a compaixão, a fraternidade, o desapego e a
caridade envolvidas na nobre função. Ao ﬁnal, o senhor
conselheiro Benjamin, RODRIGO COELHO DO CARMO,
lembrou que a presença das representantes desperta a
atenção que esta Corte deve ter com a análise das tomadas de decisões na área da saúde, tudo conforme notas
taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. PRESENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Todos
podem perceber que hoje realizamos um evento tradicional nesta Corte, conhecido como a “Sessão Rosa”, em
apoio à campanha “Outubro Rosa”. Movimento coordenado, no Espírito Santo, pela Associação Feminina de
Educação e Combate ao Câncer”, Afecc, Hospital Santa
Rita de Cássia, como incentivo à prevenção contra o câncer de mama. O outubro Rosa surgiu no Estados Unidos
na década de 1990 para incentivar o alerta contra o câncer de mama. Com o tempo, instituições e governos, em
todo o mundo, aderiram à essa iniciativa em favor do
diagnóstico precoce. Nesse propósito, inúmeras ações de
educação e de orientação para a detecção precoce do
câncer de mama são realizadas pela Afecc, em parceria
com o poder público e iniciativa privada. Dentre as quais,
tal uso da camisa “Outubro Rosa”, para que as pessoas
que a adquirem se tornem divulgadoras do movimento
com ﬁnalidade de chamar a atenção da população, intensiﬁcando, ainda mais, o alerta para a importância da
detecção precoce da doença. Nessa oportunidade, regis-

tro a presença da sra. Angela Maria Frizzera Vassalo, Lea
Penedo. E convida a sra. Mariluce Dalla, vice-presidente,
a se dirigir à tribuna para trazer informações importantes a todos nós”. A SR.ª MARILUCE DALLA – “Boa tarde!
Sentimo-nos honradas por estarmos aqui representando
a Afecc. E especialmente felizes porque o acolhimento
que vocês nos dão sempre aqui nos animam e nos motivam, cada vez mais, em continuar nessa missão. Nossa
missão, a cada dia, torna-se mais desaﬁadora. Este ano,
por exemplo, estamos trabalhando no sentido de que as
mulheres e os homens – porque o câncer de mama atinge homens também - têm chegado cada vez mais tarde.
Em 2007, 25% das mulheres chegavam no estadiamento
tardio; agora, em 2016, os números indicam que 32% estão chegando tarde. E o que isso representa? O câncer
tem cura. Só que para conseguirmos alcançar essa cura é
necessário que as pessoas procurem muito cedo o serviço de saúde. Porque quando procuram tardiamente a
possibilidade de cura diminui consideravelmente. Então,
cada vez mais, aí o nosso desaﬁo. E é justamente atendendo a esta missão, esse objetivo do ‘Outubro Rosa”
que é levar informações às pessoas para que se conscientizem, cada vez mais, da importância de visitar seu médico, de conhecer seu corpo, de estar sempre alerta. E logo
que sentir alguma coisa diferente, procure de imediato.
Os números crescem a cada ano. Hoje, sabemos que o
câncer de mama é o segundo tipo de câncer; mas é o primeiro que mais mata mulher. Sabemos que o câncer de
próstata também tem subido muito. Estamos já atingindo quase 69 mil novos casos de câncer de próstata. E 60
mil novos casos de câncer de mama. Então, a cada ano,
esse número tem aumentado. Talvez até por questões do
tipo de vida que levamos e tantas coisas; os pesquisadores estão procurando conhecer e saber. Mas isso nos assusta porque também em Vitória tem subido o número
de câncer de mama. Tem também no Espírito Santo. Em
www.tce.es.gov.br

Vitória, para este ano, até dezembro, temos a estatística
nos informando que teremos 130 novos casos. No Espírito Santo, 1.130 novos casos. Em termos de Brasil, quase
60 mil novos casos. Então isso tudo é um desaﬁo sim. Cada vez mais contamos com vocês, com a sociedade, para
esta informação chegar às pessoas. Porque sozinhos,
também, não fazemos nada! Nós, da Afecc, preocupados
com nossos pacientes, estamos também trabalhando
agora em uma outra vertente. Neste mês de setembro
inauguramos nosso Centro de Vivência Casa Rosa. Que é
quando estamos realmente completando nossa missão.
Porque o centro de vivência vai reintegrar esse paciente
novamente à vida produtiva, à vida em sociedade. Nesse
centro de vivência estamos levando novos cursos, a ginástica, a alimentação proteica. Que é uma forma também de auxilia-lo e que ele retorne inteiro, produtivo. E já
temos aí inúmeros casos, já temos retorno, porque desde
abril estamos trabalhando nesse sentido, de pessoas que
já estão se reintegrando. Isso é motivo de muita alegria.
Agradeço muito a esta Casa, que tão bem nos recebe! Todo ano já esperamos o convite, para nós é muito importante. E viemos feliz. E agradecidos por estarmos com vocês, mais uma vez! Muito obrigada!” O SR. PRESENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES –
“Agradecemos pela participação da sra. Mariluce Dalla.
Franqueamos a palavra aos srs. Conselheiros e ao procurador.” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES – “Presidente, queria me unir às senhoras presentes, D. Angela Maria Frizerra, Lea Penedo, Mariluce
Dalla, dizer que vocêstêm uma missão importante aqui
nesta terra. Todos nós, Deus tem um plano para nós. E o
de vocês é esse, fazer o bem às pessoas que ao adquirirem essa doença ﬁcam fragilizadas. Bastante. E precisando desse apoio. Não é só apoio tecnológico, é o carinho. Todos nós somos movidos a carinho, o ser humano.
Parabenizo-as pelo trabalho! Fico feliz por isso. Já passei
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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por alguns problemas desse. Sei o que signiﬁca. Deixo
meu abraço carinhoso pelo trabalho que fazem. Que
Deus continue abençoando muito vocês!” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
“Senhor presidente, parabenizo a diretoria da Afecc, todas as voluntárias que todo ano fazem um belíssimo trabalho na prevenção do câncer de mama e demais formas
de câncer também. Fazem um trabalho durante todo o
ano e no mês de outubro é o mês que divulgam mais esse trabalho. Vão a várias entidades e promovem diversos
eventos, que, sempre que possível, participo. Acho que
todos têm que contribuir um pouco com esse importantíssimo trabalho. Parabéns para vocês!” A SR.ª MÁRCIA
JACCOUD FREITAS – “Presidente, mais uma vez parabenizo e agradeço pelo brilhante trabalho que vem realizando nessa importante e relevante instituição, que é a
Afecc.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO – “Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, servidores e especialmente as
digníssimas representantes da Afecc, boa tarde! É um
trabalho persistente, é um trabalho feito com amor, desprendimento, e principalmente do tempo, que é o recurso mais precioso que temos. Muitas pessoas preferem fazer uma doação, às vezes até por telefone, pela internet,
mas não querem dispor de seu tempo. E esse é o recurso
maior que temos, o nosso tempo. É o amor fraternal, fazer ao outro sem esperar nada em troca. Conselheiro
Sérgio Borges, concordo com vossa excelência. Acredito
que não tenha uma família que não tenha um caso, de
um ente querido, que já passou por essa situação. Às vezes foi dada a volta por cima. Mas, às vezes, a pessoa foi
vencida pela doença. Mas nem por isso podemos desanimar. Temos que continuar. E continuar, e continuar. Parabéns a Afecc por esse trabalho incansável. Só quem recebe esse apoio, sabe o que é. Não tem preço. Não tem preço. Parabéns!” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO

LUIZ COTTA LOVATTI – “Junto-me às manifestações. Saudação às pessoas que desenvolvem essa missão. Hoje pela manha, enquanto pensava nessas questões que envolvem esse trabalho, imaginei como obra. Mas aqui foi dito que é uma missão. E é uma missão de compaixão, de
fraternidade e de caritas. Então, isso tem uma importância grande, principalmente neste momento em que vivemos, essa demonstração de desapego às questões, às vezes, materiais. E como bem colocado pelo conselheiro
Ranna, muitas vezes se privar do tempo - que poderia ser
desenvolvido em outra atividade - para esse trabalho, é
uma lição muito importante. Então, só reforço a saudação às pessoas que militam nessa obra.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Senhor presidente, senhores conselheiros, procurador, todos os presentes, não vou nominá-las para não correr o risco de errar. Mas no início, provavelmente do trabalho que as senhoras realizam não era tão celebrado como é celebrado
hoje. Hoje as pessoas aplaudem, as pessoas se manifestam positivamente. Mas as senhoras tiveram que enfrentar o preconceito que mata. Muitas pessoas morreram
da doença que, hoje, as senhoras denunciam que tem
cura se for identiﬁcada no início. Mas o preconceito de
não procurar o exame, não procurar o médico, esse matava. E foi esse preconceito que as senhoras enfrentaram
por muito tempo. E também denunciaram a falta de
acesso. Muitas vezes as pessoas morriam porque não tinham acesso aos serviços. E nós, neste Colegiado, analisamos contas de gestores que tem sob sua decisão, sob
sua responsabilidade, a tomada de decisão que permitirá o acesso à falta de acesso das pessoas aos serviços de
saúde, às consultas, aos exames que podem salvar vidas.
Então, o apelo, o clamor, a voz que se levanta por intermédio das senhoras, em tudo o que nossos colegas já colocaram aqui, salva a vida das pessoas. E precisa esse
clamor nos sensibilizar na hora que avaliamos aqueles
www.tce.es.gov.br

que tomaram as decisões para que permitisse ou não o
acesso das pessoas aos serviços básicos. Parabéns! Mas
também saibam que a vinda das senhoras nos desperta
para o cumprimento da nossa missão, no lugar em que
estamos, com aquilo que precisamos contribuir para que
as vidas continuem sendo salvas. Parabéns!”. Em seguida, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO, considerando o ofício OAB/
GP/371/2018, encaminhado a este Tribunal pelo excelentíssimo senhor Homero Junger Mafra, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Espírito Santo -,
com protocolo eletrônico nesta corte nº 14819/2018, datado de 03 de outubro último, pelo qual solicita, em razão da eleição corporativa da entidade para o triênio
2019/2021, a realizar-se no dia 28 de novembro de 2018,
a suspensão dos prazos processuais, audiências e publicações deste Tribunal no referido dia, a ﬁm de propiciar a
plena participação dos advogados que atuam nesta corte no pleito; e considerando o respeito deste Tribunal pelo trabalho dos advogados que laboram perante esta casa, na busca da melhor forma de aplicação da justiça,
bem como a obrigatoriedade do voto de todos os advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive aqueles que servem neste Tribunal; com base nos artigos 363, caput, 364, §2º, e 428, inciso V, alínea “j”, submeteu à apreciação dos senhores conselheiros, para deliberação, a proposta de suspensão dos prazos processuais e publicações deste tribunal no dia 28 de novembro
do corrente, que foi aprovada à unanimidade. Ao ﬁnal
dessa fase, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, considerando o disposto na
resolução nº 01/2018 da Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON, que dispõe
acerca das deliberações das cortes de contas nos processos em que o chefe do poder executivo ﬁgura como ordenador de despesas; considerando o artigo 71, inciso II, da
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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Constituição Federal, que estabelece caber aos Tribunais
de Contas o julgamento das contas dos administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário; considerando a ﬁxação de tese jurídica de
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, em sede do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, segundo a
qual “para os ﬁns do artigo 1º, inciso I, alínea “g ”, da Lei
Complementar nº 641/1990, a apreciação das contas de
prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será
exercida pelas Câmaras Municipais, com auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços
dos vereadores”; considerando que a tese jurídica ﬁxada
no Recurso Extraordinário Nº 848.826/DF tem como fundamento o artigo 31, §2º, da Constituição Federal, abarcando somente as contas de governo, prestadas anualmente, e de gestão do prefeito; considerando a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que a
tese ﬁxada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 848.826/DF não se aplica no caso de contas de convênio (RESPE Nº 24020/TO) e que envolvem
transferências fundo a fundo (AGR—RESPE Nº 8993/SP);
considerando que a responsabilização do agente que utilize, guarde, gerencie, administre ou aplique recursos públicos envolve as dimensões política, sancionatória e indenizatória; e considerando a orientação da Associação
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) quanto à tese ﬁxada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) no referido Recurso Extraordinário; submeteu ao
Plenário, com fundamento no artigo 428, inciso V, alínea
“j”, do Regimento Interno desta Corte, proposta de Decisão Plenária que aprova a aplicação da Resolução nº

01/2018 da ATRICON para tratar das deliberações nos
processos deste Tribunal em que o chefe do poder executivo ﬁgure como ordenador de despesas, conforme debatido anteriormente em reuniões administrativas com os
senhores conselheiros, sendo a proposta aprovada à
unanimidade. – 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-7532/2016, que trata de
Pedido de Reexame interposto pelo senhor Givaldo Luiz
Panetto concedendo, em seguida, a palavra ao advogado do interessado, senhor Francisco de Assis Calegário
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.
FRANCISCO DE ASSIS CALEGARI – “Boa tarde, senhor
presidente, senhor relator, conselheiros. Cumprimento
todos! Cumprimento os nobres colegas advogados, os jurisdicionados, cumprimento o sr. Givaldo Luiz Panetto. O
assunto é rápido, excelência. Minha consideração e respeito ao procurador, dr. Luciano. Cumprimento os técnicos do Plenário, os servidores, o segurança. Acho que a
pauta, senhor relator Ranna, é muito simples. Nesse caso, Givaldo Luiz Panetto, enquanto secretário da defesa
civil de Bom Jesus do Norte, fez uma diária de R$ 100,00,
e não conseguiu comprovar. Essa diária ocorreu no dia
03 de agosto de 2012. Aqui, no próprio Tribunal, ele veio.
Só que não conseguiu comprovar. Ao ser citado, recebeu
a seguinte recomendação: faça o recolhimento do valor
de cem reais, devidamente atualizado. Que foi para R$
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157,03; aconselhado pelo próprio Ministério Público. Ele
fez esse recolhimento, o Tribunal, no acórdão, excluiu a
responsabilidade dele. Correto. Mas vem o pedido de revisão, reexame. E a matéria está posta. Isso que ele deve
ser exonerado dessa questão da responsabilidade, porque ele já fez o recolhimento. No momento da citação,
excelência, ele tinha duas opções, ou responder à demanda ou fazer o recolhimento. Ele atualizou e fez o recolhimento ao erário púbico de Bom Jesus do Norte. E ﬁcou tudo certo. Nesses termos, pedimos para que ele seja
excluído dessa responsabilidade. Ok! Muito obrigado!
Boa tarde a todos!” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente, vou
manter o processo em pauta e adiar o julgamento.” 02)
Em seguida, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO procedeu à leitura do relatório do
processo TC-9123/2017, que trata de Pedido de Reexame
interposto pela senhora Jaqueline Moﬀati Ozório da Silva, concedendo, em seguida, a palavra à advogada da
interessada, senhora Luiza Ozório de Oliveira, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua
excelência solicitou a juntada aos autos das notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos trazidos pela interessada e procedeu ao julgamento do feito, votando pelo
conhecimento e provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelo Plenário, à unanimidade, tudo conforme
notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: A SR.ª LUIZA
OZÓRIO DE OLIVEIRA - “Boa tarde! Inicio, cumprimentando o respeitável conselheiro presidente Sérgio Aboudib; o conselheiro relator, sr. Sebastião Carlos Ranna; demais conselheiros; o representante do Ministério Público
de Contas; serventuários; colegas advogados; e todos os
presentes. Boa tarde! No segundo momento vou pedir
um pouquinho de desculpa. Estou hoje numa dupla função, um pouquinho difícil. Além de advogada, sou ﬁlha,
da pessoa que estou defendendo. Talvez mais difícil pelo
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fato dela ser minha mãe é por ser um a servidora pública
realmente vocacionada ao que faz. E que nos últimos
anos ela tem se afastado da gestão e da inovação, que é
uma coisa que sempre gostou de fazer dentro da saúde
pública. Inclusive, sendo reconhecida, participando, diversas vezes, de prêmios de inovação na gestão pública.
E tenho muito orgulho de você, mãe! Principalmente essa angústia, veio depois da publicação do Acórdão TC1214/2017, de relatoria do conselheiro Rodrigo Chamoun. E a referida decisão, que se recorre nessa oportunidade, condenou a servidora em três, dos onze indícios
de irregularidades apontados, na oportunidade, no procedimento licitatório, conduzido pela Secretaria de Saúde. Cujo objetivo era contratação de uma organização
social para atuar dentro dos serviços e a operação de tudo o que acontecia no Hospital Estadual Jayme Santos
Neves. Importante lembrar que a ITC, de 2014, sugeria a
responsabilização exclusiva do então secretário de saúde, sr. José Tadeu Marino. Todavia, o Plenário, por meio
da Decisão TC-1247/2015, determinou a reabertura da
instrução processual, e chamou ao feito todos os potenciais responsáveis. Oportunidade a qual, minha mãe,
servidora pública - até então, gerente de controle, monitoramento e avaliação dos serviços de saúde - adentrou
ao polo passivo dessa demanda. Então, no primeiro momento, antes de adentrar, de fato, ao mérito, queria suscitar uma questão muito importante que aconteceu, caracterizando completamente o cerceamento de defesa.
Quando tomamos conhecimento do teor do acórdão proferido pelo nobre conselheiro Rodrigo Chamoun, notamos que no dia em que foi feita a sustentação oral - na
oportunidade, não fui eu, foi minha mãe -, dia
21/03/2017, ela juntou documentos, cujo protocolo também foi juntado no processo. E esses documentos não foram apreciados quando da decisão proferida no acórdão, que culminou na sua condenação. E esse fato só res-

tou demonstrado porque havia um despacho dentro desse processo, 13643/2017, que encaminhou os autos ao
relator, indicando não haver documentos juntados. Momento em que nós, aqui presente neste Tribunal, pedimos a então servidora que ﬁzesse uma certidão alegando essa constatação. E no momento ela se negou. E encaminhou os referidos documentos, no dia 29 de novembro de 2017, admitindo que estavam perdidos na secretaria geral das sessões. Então, antes de adentrar, de fato,
ao mérito, é claro e evidente que houve cerceamento de
defesa. Pois os documentos não foram apreciados, não
foram juntados antes do proferimento do acórdão. O segundo ponto, vamos adentrar aos tópicos da condenação. Importante analisar as supostas irregularidades. A
primeira, deﬁciência das estimativas de custo apresentadas pela Atto Consultoria e pela SESA. A contratação de
organizações sociais para atuar dentro dos hospitais da
rede pública era uma diretriz de governo. Quando foi estabelecida essa diretriz de governo, a Seger era a então
responsável por conduzir todo esse processo. Era um processo novo, extremamente delicado. Este processo que
estamos tratando é um processo de 2013. Então foi antes
do Supremo Tribunal Federal paciﬁcar, em 2015, a legalidade do modelo de contratação de organização social
dentro dos hospitais públicos. A Seger, então, sabendo
que os servidores públicos da secretaria de saúde não tinham expertise no assunto, contratou uma empresa, Atto Gestão e Educação em Saúde, Atto Consultoria, que
era extremamente especializada, empresa de São Paulo,
justamente para tentar fazer estimativa de custos. Os
servidores, até então, nem mesmo a gerência, que foi
uma gerência - no cargo que minha mãe ocupava - criada por uma portaria somente em 2010. Ninguém tinha
muita experiência nesse assunto. Então, quando a Atto
Consultoria veio e fez essa estimativa de custo, o Tribunal
de Contas entendeu pela deﬁciência dessas estimativas
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de custos. No entanto, no em que pese o Ministério Público ter entendido que a estimativa de custos da Atto era
deﬁciente, a empresa foi excluída do polo passivo deste
processo, sob alegação de não ter causado dano ao erário. Então, com efeito, é evidente a ausência do nexo de
causalidade entre a conduta da requerente e a sua condenação. Porque se a Atto foi excluída da demanda, e o
tópico da condenação é deﬁciência das estimativas de
custos apresentadas pela Atto Consultoria, também não
assiste razão a condenação da requerente, que era gerente de controle e monitoramento. Lembrando que ela
era, hierarquicamente, subordinada ao então subsecretário de saúde; e, no segundo momento, ao secretário de
saúde. (palavra inaudível) poder decisório. Todo o trabalho elaborado pelo consultor da Atto era discutido nos
setores, hierarquicamente superiores. Se os senhores
olharem inclusive o processo, verão que, em todo momento, quando a gerência de monitoramento encaminha os documentos, refere-se da seguinte forma: “prezado secretário, seguem documentos para embasar sua
decisão, sua validação ou não”. Então, mais uma vez, a
demonstrada servidora pública não tinha qualquer poder decisório. Inclusive, essa gerência, na qual a servidora recorrente ocupava o cargo de gerência, era composta
por aproximadamente doze pessoas. Então, é, no mínimo, desproporcional que seja feita uma condenação isolada da servidora pública. Porque seria, de fato, uma
desproporcionalidade essa condenação. O segundo tópico, 3.8, traz uma suposta cláusula restritiva, ofensa ao
princípio da legalidade, isonomia, competitividade, impessoalidade, razoabilidade, proporcionalidade, muitas
palavras. Do que se tratava? Tratava-se simplesmente
da contratação de uma organização social para o maior,
e mais complexo, hospital do Estado do Espírito Santo. O
hospital que tem o maior número de leitos, que inicialmente foi concebido para trazer a demanda do Hospital
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Dório Silva, o que só não foi suﬁciente devido ao aumente da necessidade de leitos. Então, todo o cuidado era
pouco naquele momento. Os servidores sabiam que tinha uma ﬁscalização em cima, que o modelo de OS era
extremamente questionado naquele momento, que
qualquer deslize era suﬁciente para um problema maior.
Imagine, então, você aceitar que uma organização social
vai entrar dentro de um hospital público e vai fazer uma
possível gestão temerária. Todo o cuidado era pouco.
Naquele momento, é importante também lembrar que a
Portaria Estadual 47-R/2011, estabelece, prevê para a
qualiﬁcação das entidades interessadas em obter o título
de organização social uma comprovação de experiência
de entidade de, no mínimo, dois anos, em atividade própria. Ora, o legislador permitiu, claramente, aqui a discricionariedade do gestor, quando da elaboração do edital
em função da natureza e complexidade dos serviços a serem ingeridos pela organização social- o que foi feito no
presente caso. Com efeito, a secretaria de saúde, por
precaução, zelo - sabemos de todas as peculiaridades
desse serviço que seriam prestados - ﬁxou o tempo mínimo de cinco anos para participação no certame. Sem dúvida, essa maior rigorosidade teve um nítido caráter de
assegurar qualidade dessas empresas que participavam
do certame e preservar o erário público. Registra-se também que na época, na oportunidade, não teve qualquer
impugnação nesse edital quanto à suposta cláusula restritiva. E tudo isso foi acontecendo depois por um conﬂito
muito mais ideológico do que, de fato, material. O Hospital Jayme dos Santos Neves é um dos melhores hospitais
da rede pública, hoje, no Estado do Espírito Santo, com
índice de aprovação superior a 90%. Tudo que foi feito na
época teve uma ampla publicidade do edital, tudo que
aconteceu, tudo que foi mostrado, trazido à discussão.
Na época, também, já havia treze organizações sociais,
qualiﬁcadas no Estado. Havendo possibilidade de mais

organizações se qualiﬁcarem dentro desses quesitos que
tinham sido trazidos no edital. Então, é incabível que o
Tribunal pretenda punir a requerente por direcionamento do certame. Visto que isso exigiria provas concretas de
que ela agiu de dolo, má-fé ou direcionamento para privilegiar uma ou outra entidade. De fato, isso não ocorreu! Por último, no tópico 3.9, critério de julgamento da
proposta técnica desarrazoada, indicio de direcionamento, ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade, ausência de motivação. Ora, se o edital previa como
requisito para participação das organizações sociais,
uma experiência, no período mínimo, de cinco anos, a
pontuação deveria ser coerente com o que estava sendo
exigido no edital. Se o edital exige experiência mínima de
cinco anos, qualquer organização social que, por ventura, apresente uma experiência inferior a cinco anos, de
fato, não pontuaria. E foi esse o motivo desse tópico da
condenação. Ademais, a legalidade do contrato ﬁrmado
com a empresa vencedora do certame foi conﬁrmada pelo Poder judiciário por meio de uma ação civil pública,
conforme decisão que também foi juntada aos autos.
Não houve, como aﬁrma o nobre relator, imprudência ou
violação culposa da lei. Nem, tão pouco, ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. O que se pode
aﬁrmar é que, sem dúvida, os gestores da saúde pública,
na discricionariedade de suas atuações, utilizaram-se de
critérios razoáveis para proteger a administração pública de uma possível gestão temerária, reforçando o zelo
com a coisa pública. Então, por todos os argumentos expostos, sabendo que esse conﬂito é um conﬂito muito
mais ideológico, sabendo que esse problema vem se arrastando, este processo, por muitos anos, trazendo uma
angústia para as pessoas que, de fato, estão envolvidas,
que dia após dia tem que ver a condenação... Principalmente porque isso me atinge um pouco, pessoalmente,
só adentrei, de fato, neste processo o dia em cheguei em
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casa e minha mãe estava chorando por uma notícia publicada no site do Tribunal de Contas relatando ter havido a condenação, mesmo sem ter tido qualquer trânsito
em julgado, mesmo com a possibilidade dela recorrer.
Então, nobres conselheiros, venho aqui pedir a nulidade
do acórdão. Claro! Porque houve. E é evidente o cerceamento de defesa. E num segundo momento que seja feito
um reexame com um pouco mais de empatia e compreensão nos quesitos alegados. Obrigada!” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente, deﬁro a juntada de memorial. Vou prosseguir no julgamento. (leitura) É como voto!” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – “O conselheiro relator é pelo conhecimento, provimento total anulando o acórdão. Como votam os conselheiros?” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER – “Acompanho integralmente o relator.” O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Da mesma forma.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Acompanho o relator.” A
SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD
FREITAS – “Com o relator.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Declaro
na forma relatada, determinando o envio do processo
principal ao relator originário após análise dos documentos.” 03) Na sequência, o senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, em razão de sustentação oral solicitada, passou a palavra ao senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, que procedeu à
leitura do relatório do processo TC-7296/2013, que trata
de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Edson Figueiredo Magalhães, concedendo, em seguida, a
palavra ao advogado do interessado, senhor Marlilson
Machado Sueiro de Carvalho, que proferiu sustentação
oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou o processo de pauta, solicitando a juntada aos autos
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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. MARLILSON MACHADO
SUEIRO DE CARVALHO – “Eminente presidente, demais
conselheiros, nobre procurador de contas, distintos colegas, partes e interessados, boa tarde! Trata-se de recurso de reconsideração que está impugnando parecer prévio que orienta pela rejeição das contas da Prefeitura de
Guarapari, do exercício 2010. Os itens onde se encontram as supostas irregularidades são os itens 1.1 ao 1.10,
do venerando acórdão. Essas supostas irregularidades
seriam a impossibilidade de substituição dos demonstrativos contábeis. Então, vamos lá! Houve equívoco em relação aos anexos. Até então, até antes desse exercício de
2010, já no longevo exercício de 2010, esta augusta Corte de Contas aceitava a substituição de documentos que
apresentassem algumas inconsistências. Mesmo porque,
salta aos olhos de qualquer um, que a prestação de contas de um chefe de poder depende da análise do envio de
uma multiplicidade de documentos. E, de qualquer forma, temos que ver que o alcaide não é um perito em contabilidade pública. Então, obviamente, essas demonstrações dependem dos técnicos do município. Não se está a
falar de qualquer má-fé, de qualquer lesão ao erário ou
mesmo de qualquer imoralidade. Está se falando em vício formal. Que até este julgamento aqui o Tribunal sempre aceitou a correção. Da mesma forma que quando
prestamos declaração de imposto de renda, se tiver algum equívoco, pode fazer uma retiﬁcação, onde se retiﬁca algumas inconsistências e se ratiﬁca os demais pontos. De qualquer forma, essa mudança brusca, sem transição do entendimento do egrégio Tribunal de Contas, isso violou o princípio da segurança jurídica e da conﬁança
legítima. Inclusive, normas sobre direito introduzidas na
Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, pela conhecida Lei

13.655/18, que, por serem exatamente sobre direito, podem ser aplicadas até mesmo na fase recursal, deixam
claro que não pode ocorrer uma mudança abrupta assim. Aliás, dentro das justiﬁcativas dos juristas que auxiliaram na elaboração do anteprojeto da Lei 13.655/18,
diz o seguinte, ninguém nega que instituições públicas na
administração, no sistema de controle ou no Poder Judiciário possam ter lá suas interpretações sobre o direito. É
normal que, com devido cuidado, o façam. Inclusive em
decorrência de novas demandas e visões que surgem
com o passar do tempo. Contudo, as relações (palavra
inaudível) não podem ser ignoradas. Seguem existindo,
se for o caso terão que se adequar às novas interpretações. Necessário, então, que seja previsto regime jurídico
de transição que se lhe dê tempo e meios para que se realize a conformação, segundo parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade. Diante disso, com aplicação do
art. 23, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, com a
redação atual, está claro que não pode haver uma mudança abrupta assim sem fase de transição. De qualquer
forma, esses eventuais equívocos já foram sanados. E foram sanados, por quê? Ora, ainda em relação aos anexos, corrigidos e não aceitos pelo Tribunal de Contas Estadual, para substituir os que tinham sido enviados, de
qualquer forma, contabilmente, foram corrigidos, haja
vista que a PCA do exercício de 2013 foi aprovada pelo
TCE. Porque que indica, obviamente, que houve os acertos e corrigendas das situações anteriores. Não há como
ter aprovado a PCA de 2013 sem os ajustes das demonstrações anteriores. Diante de todo o exposto, roga-se pelo conhecimento e provimento do recurso nesse ponto,
para afastar a irregularidade. Ou, no mínimo, princípio
da eventualidade exacerbada, que seja relevada com
eventual recomendação, mas sem qualquer aptidão para macular as contas. É o que se requer! Aqui também
existe, como uma das supostas irregularidades, ausência
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de notas explicativas que demonstra motivação, ilegalidade para os descontos concedidos e tributos de competência do município. Aqui, até parece que seria um caso
de que o município para atrair empresas, resolveu dar
isenção de ISS, ou seja lá o que for. Nada disso” Estamos
de algo que a rigor, a rigor, a rigor, não é nem renúncia
de receita, é algo que se assemelha. Quando vamos fazer
uma compra, e o preço à vista é um e o preço a prazo é
maior. Há décadas, desde que me entendo por gente, estou com 57 anos, todos os municípios do Brasil, que cobram IPTU, todos, absolutamente todos, adotam uma
sistemática: que em janeiro quem paga todas as cotas,
paga menos. Quem paga em fevereiro, paga um pouco
mais, mas menos do que a soma das parcelas. Quem vai
pagar mês a mês vai pagar mais. Isso aí não é propriamente abrir mão de receita. Isso é utilizado em todo o
Brasil. E não é utilizado agora não. Há quarenta anos já
era assim. O que tem que demonstrar aqui? Salta aos
olhos de qualquer um que Guarapari, por exemplo, se
não receber em janeiro e fevereiro, boa parte da receita
será só ano que vem. Porque, inclusive, os melhores imóveis, como regra, pertencem a pessoas de fora e que só
vão lá no verão. Data vênia, no presente caso, parece
que a lógica do razoável aponta no sentido afastamento
da suposta irregularidade ou, pelo menos, sua relevação;
ﬁcando apenas, quando muito, uma recomendação. Tem
também da preterição da ordem cronológica dos pagamentos de restos a pagar. Suposta violação do princípio
da impessoalidade. Primeiro que tudo não há norma nenhuma, norma escrita, expressa, uma lei, que determine
uma ordem cronológica no pagamento de restos a pagar. Isso existe em relação a precatório e inclusive previsão constitucional. Mas é obvio que não se pode fazer arbitrariedade. Só que aqui não foi apontado qualquer interesse do prefeito em beneﬁciar quem quer que seja.
Quem faz o controle da ordem cronológica e da disponiQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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bilidade orçamentária, é o prefeito ou o setor competente? É obvio que é o setor competente! O prefeito não pode chegar a ser responsabilizado assim. Não estamos falando aqui de que aconteceu um pagamento de restos a
pagar fora de ordem de dez milhões, de cinco milhões, de
um milhão, de quinhentos mil. Será que o prefeito vai,
pessoalmente, todo dia lá no setor competente para ver
se houve pagamento de dez mil, não houve, passou na
frente de um de quinhentos mil? O Município de Guarapari, na administração desse prefeito, é público e notório
que sempre procurou pagar suas dívidas, sem distinção a
quem quer que seja. Diante do exposto, também pedimos o afastamento dessa irregularidade. Ou quando
muito, pelo menos a sua relevação, sem qualquer mácula das contas. Agora vem algo importantíssimo, da suposta aplicação insuﬁciente na manutenção e desenvolvimento ao ensino. Acredito até que esse ponto foi que
determinou o parecer prévio pela rejeição das contas.
Ocorre que aqui já tem o equívoco; equívoco esse que já
foi percebido em outros autos da mesma prefeitura com
o mesmo administrador. O que acontece? Em relação aos
gastos com educação, o problema é que o TCE, equivocadamente, não está computando o valor de R$
4.034.588,08, gastos com inativos e pensionistas. Porque
não está havendo isso? Porque esse gasto aqui não é empenhado na prefeitura. Então, a área técnica diz, “não,
esses quatro milhões estão dentro lá”. Não estão! Porque
não é empenhado da prefeitura. Isso é empenhado sim,
no IPG, Instituto de Previdência de Guarapari. A prefeitura efetua a transferência ﬁnanceira. No caso, vai ser localizado isso nas variações passivas para o IPG. E esse
Instituto de Previdência empenha despesa e presta conta
no ﬁnal de cada mês, por meio da consolidação contábil.
Onde isso foi tranquilamente percebível? Nos autos do
Processo TC-3804/2014-2, já em sede de recurso de reconsideração, relatado pelo eminente conselheiro em

substituição Marco Antonio da Silva. Também da Prefeitura de Guarapari, também da gestão do Edson. O Plenário determinou a realização de uma diligência externa. E
após tal diligência os autos foram examinados pela Secex
Contas, que emitiu uma Manifestação Técnica
1211/2017, sugerindo o afastamento da irregularidade.
E o acórdão Plenário TC-1442/2017, Plenário, à unanimidade, efetivamente afastou tal irregularidade. Ou seja, a
diligência comprovou que o empenho do repasse para os
inativos e pensionistas da educação não é na prefeitura.
E sim no Instituto de Previdência de Guarapari. Lá conteste o empenho. Como o dinheiro vai para lá? Por meio
de transferência ﬁnanceira, variações passivas. Lá é feito
o empenho, é feito o pagamento. E vem a prestação de
contas no ﬁnal de cada mês por meio da consolidação
contábil. Diante de todo o exposto, essa irregularidade
não existe. Aqui não é caso nem de relevação. Não existe! E não existindo essa irregularidade, qualquer outra
das mencionadas que, eventualmente, exista, não tem
aptidão para contaminar as contas sem que haja evidente ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por todo exposto, pedimos o conhecimento e provimento do recurso. Muito obrigado!” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Senhor presidente, solicito a juntada das notas taquigráﬁcas e de
eventuais documentos. Retiro o processo de pauta.” 04)
Em seguida, o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES procedeu à leitura do relatório do processo
TC-2965/2016, que trata de Representação em face da
Secretaria de Estado da Saúde – SESA, concedendo, em
seguida, a palavra à advogada da empresa Silvestre Labs
Química e Farmacêutica Ltda, senhora Renata de Barros,
que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou o processo de pauta, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráﬁcas e de
eventuais documentos trazidos pela interessada e o poswww.tce.es.gov.br

terior encaminhamento dos autos ao seu gabinete, tudo
conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: A SR.ª
RENATA DE BARROS – “Boa tarde a todos! Boa tarde, senhor presidente, senhor relator e demais conselheiros!
Em breve síntese, conforme já relatado, trata-se de uma
representação formulada endereçada a esta egrégia
Corte de Contas com alegação da existência de sobrepreço na aquisição, pelo Governo do Estado, de 75 mil frascos de repelentes. Primeiramente, queria destacar que a
compra foi realizada em meio a uma situação emergencial. À época, o Governo do Estado decretou situação de
emergência em decorrência do surgimento de uma epidemia, da doença Zica Virus, que posteriormente foi veriﬁcada a associação direta com a má formação de bebes
recém-nascidos. Em razão dessa epidemia o Governo do
Estado entendeu que seria necessária a implementação
de política pública de saúde consistente numa compra
emergencial de repelentes para distribuição a gestantes
que ﬁzeram o pré-natal na rede pública de saúde do Estado. Dessa forma, iniciou-se um procedimento de aquisição direta com a pesquisa de preços, realizada pelo núcleo de licitações e compras. A pesquisa de preços, conforme relatada na defesa apresentada, e comprovada
nos autos, foi enviada para mais de 400 fornecedores.
Sendo que 33 responderam e 10 apresentaram propostas, incluindo a empresa Silvestre Labs, que, ao ﬁnal,
apresentou o menor preço com o produto que se adequava ao termo de referência apresentado pelo núcleo.
Dessa forma, a representação formulada parte do fundamento de que houve sobrepreço, fazendo uma comparação completamente inadequada com uma compra anteriormente realizada pelo Município de Serra. E porque
inadequada a comparação? Porque a representação utiliza para alegar a suposta existência de sobrepreço a
comparação entre produtos que não são equivalentes.
Inclusive, demonstramos isso também com a farta docuQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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mentação juntada aos autos, que o produto adquirido
pelo Município de Serra era um produto completamente
diferente, de qualidade diferente, de princípio ativo do
repelente inferior ao produto da Silvestre Labis. Inclusive,
o produto adquirido pelo Município de Serra não era
compatível com os termos do termo de referência. Então,
esse é o tipo de comparação que não poderia ter sido jamais feito para ﬁns de sobrepreço. Primeiro por isso, porque são produtos que não se equivalem; segundo, porque esse produto não poderia ser escolhido para ser adquirido de forma direta pelo Governo do Estado porque
não estava de acordo com o termo de referência. Então,
apresentamos nas razões de defesa de forma a demonstrar isso. Fizemos uma pesquisa de mercado, levando em
consideração o momento em que foi feita a compra, que
era um momento de total desabastecimento do repelente. As pessoas buscavam o repelente nas farmácias, nos
supermercados, e não encontravam. E se encontrava,
encontrava com valor de quase 200% a mais do que o
normalmente praticado no mercado. E isso comprovamos por meio de notícias de jornais, etc. Mas ﬁzemos
uma pesquisa de mercado entre produtos que se equivalem. E naquela época demonstramos que quando comparados os produtos de mesma qualidade e de mesma
concentração de teor de deet, que é o princípio ativo do
repelente, o preço praticado pela Silvestre Labs se encontra perfeitamente adequado ao preço praticado no mercado. Outro ponto que chamo a atenção é no sentido de
que o procedimento não tratou de licitação pública. Não
foi uma licitação, foi um processo de aquisição direta
com dispensa de licitação, claramente justiﬁcado pela situação de emergência que se encontrava o Estado naquele momento. E sendo um processo de dispensa, houve a regular cotação de preços. Não havendo que se dizer
em nenhum tipo de direcionamento para a empresa ou
qualquer tipo de falta de concorrência. Porque 30 empre-

sas fornecedoras de diversos apresentaram resposta, e
10 apresentaram proposta. Gostaria de chamar a atenção para vossas excelências para esses dois aspectos. Primeiro, que a representação formulada e endereçada,
que deu início a esse processo, parte de uma premissa
completamente equivocada, a partir do momento em
que não leva em consideração o momento da compra; e
nem, sequer, leva em consideração uma comparação de
produtos que se equivalem. E segundo que, na verdade,
este processo não foi um procedimento licitatório. Foi um
processo de dispensa de licitação onde houve a regular
cotação de preços. E quando veriﬁcadas as propostas enviadas por dez participantes foi veriﬁcado que o produto
que se adequava ao termo de referência com o menor
preço foi o da Silvestre Labs, o que culminou no fato de se
sagrar vencedora a empresa no momento dessa aquisição. Por ﬁm, gostaria de deixar claro, também, que para
ﬁm de sobrepreço não podemos avaliar preços ofertados
por outros concorrentes ou outros licitantes em outras
propostas. Temos que avaliar o preço praticado no mercado. E acostamos aos autos uma pesquisa realizada,
comprovada com todos os sites e indicações dos locais
onde podem ser encontrados. As datas em que foram
pesquisados e que mostra exatamente o valor de mercado de produtos que se equivaliam à época. Deixar muito
claro que não houve qualquer prática de sobrepreço ou
superfaturamento nesse caso. Dessa forma, peço a vossas excelências o acolhimento das razões de defesa e
consequente rejeição da representação formulada. Muito obrigada!” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Autorizo a juntada das notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos. E retiro o processo de
pauta.” 05) Após, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, em razão de sustentação
oral solicitada, passando a palavra à senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, que prowww.tce.es.gov.br

cedeu à leitura do relatório do processo TC-1229/2018,
que trata de Recurso de Reconsideração interposto pela
senhora Vera Lucia Costa concedendo, em seguida, a palavra ao advogado da interessada, senhor Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou o processo de pauta, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento dos autos à
área técnica, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir
transcritas: O SR. ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO – “Senhor presidente, senhora relatora, demais
conselheiros, representante do Ministério Público, serventuários, pessoas que acompanham a presente sessão, boa tarde a todos! Como muito bem relatado, trata-se de um recurso de reconsideração que visa reformular
o Parecer Prévio TC-104/2017, prolatado pela 2ª Câmara. O processo originário foi o TC-2802/2014, onde a 2ª
Câmara recomendou ao Poder Legislativo a rejeição das
contas da sra Vera Lucia Costa, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2013. Os motivos que ensejaram a emissão
do parecer prévio recomendando a desaprovação das
contas foram dois indicativos de irregularidades. O primeiro, ocorrência de déﬁcit orçamentário; o segundo,
ocorrência de déﬁcit ﬁnanceiro. Fizemos a interposição
do recurso. Houve uma instrução técnica recursal, tombada sob o número 218/2018, que opinou pelo conhecimento e não provimento do presente recurso. E sobre os
argumentos, ali tratados, na peça recursal, basicamente
a área técnica se limitou a dizer que esses argumentos já
tinham sido abordados e analisados quando da prolação
do acórdão originário, que ora está sendo combatido. E o
argumento da defesa, tanto em sede de sustentação oral
e depois com a interposição do recurso, refere-se ao argumento de que a sra Vera Costa, quando assumiu a administração pública municipal do Município de Guaçui,
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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deparou-se com diversas dívidas previdenciárias referentes a períodos de 2009, 2010, 2011 e 2012. Ela teve que
assumir com essas obrigações ﬁnanceiras que impactaram o caixa do município, bem como o orçamento e também toda a administração pública. Importante também
registrar que o orçamento trabalhado pela sra Vera foi
um orçamento herdado. Ou seja, um orçamento que havia sido elaborado pelo chefe do poder executivo que a
antecedeu. Isso está registrado e consta aos autos, ﬂs
174/238; principalmente assunção das obrigações. A
área técnica afastou o argumento suscitado na peça recursal por dizer que “aquela assunção obrigacional, realizada pela prefeita, referia-se à competência de 2013”.
Foi esse o argumento utilizado pela área técnica para
afastar os argumentos suscitados em sede de sustentação oral. Esse argumento que trago hoje, nesta sustentação oral, foi levantado em sede recursal. E a área técnica
não enfrentou esse argumento como disse que enfrentou! E mostro porquê. Porque tivemos o Acordo CADPREV 1050/2013, referente aos períodos de 2009 a
2012, que envolveu as competências 11 e 12, perfazendo
um montante de R$ 1.118.258,87. Dos quais R$
785.715,09 eram de competência de 2012. Esses argumentos não foram - com todo respeito – analisados pela
área técnica. Também juntamos a documentação do
Acordo CADPREV 1135/2013 e 1142/2013, com períodos
anteriores ao ano de 2013. Ou seja, ﬁcou comprovado
que esses acordos impactaram, de forma negativa, na
administração pública no seu primeiro ano de gestão.
Uma situação que qualquer ordenador de despesa que
estivesse no lugar da sra Vera Lucia Costa estaria sofrendo essas mesmas imputações. Ou seja, não houve desequilíbrio das contas públicas. Não foi ela quem causou
esse déﬁcit orçamentário e nem esse déﬁcit ﬁnanceiro.
Foi uma situação herdada, e que, de pronto, adotou todas as medidas necessárias para que fossem feitas as

correções. E mais, ao se observar - principalmente o Documento 09, que foi a petição intercorrente 00120/20176 do processo originário 2202/2014 - todas essas considerações que trazemos e que foram trazidas em sede recursal e que não foram enfrentadas, têm o condão de
afastar a irregularidade aventada. Ou, no pior dos cenários, mitigar os seus efeitos no sentido de que atestada a
boa-fé, atestada a idoneidade, atestada que ela adotou
todas as medidas necessárias para se reformular o parecer prévio no sentido de que as contas possam ser aprovadas ou, subsidiariamente, aprovadas com ressalva. Essa é a tese recursal ora suscitada no presente recurso. E
mais, estamos trazendo também elementos, principalmente porque quando da análise dos atos posteriores – e
aí digo aqui aprovação das contas da PCA de 2014 –, temos elementos dentro da PCA de 2014 que são capazes
de corroborar com tudo o que está sendo registrado na
presente sustentação oral. Isso, por quê? Quando da
análise das contas de 2014 - que este Tribunal de Contas
recomendou a aprovação com ressalva – esse tema,
principalmente superávit, déﬁcit ﬁnanceiro e déﬁcit orçamento, foram esclarecidos. Porque provamos que após
a adoção das medidas realizadas pela sra Vera Costa, no
ano de 2014, já de 2015, tivermos um superávit ﬁnanceiro. Tanto é que a área técnica reconheceu esses argumentos para afastar o indicativo de irregularidade que
havia sido apontado no que diz respeito às contas do ano
de 2014. E a área técnica, no Processo TC-4056, assim se
manifestou: “Nos termos da RT 73/2016 foi apurado déﬁcit ﬁnanceiro no exercício de 2014 na ordem de R$
446.951,92. Em sua defesa a gestora alegou que o déﬁcit
foi ocasionado pelo saldo de contas resto a pagar, que
apontava para o endividamento real. Nesse sentido, o
Município de Guaçuí promoveu, no exercício ﬁnanceiro
de 2015, o cancelamento de diversos empenhos escritos
em restos a pagar. Veriﬁcamos, ante a argumentação suwww.tce.es.gov.br

pracitada, que foram cancelados restos a pagar processados na ordem de R$ 3.543.552,30. Ao passo que os restos a pagar não processados totalizaram R$ 3.638.805,65.
Tais cancelamentos foram evidenciados nas contas do
exercício ﬁnanceiro de 2015. Assim, se considerarmos os
valores cancelados não haveria mais déﬁcit ﬁnanceiro,
objeto da presente irregularidade”. Ou seja, o que foi
apurado no ano de 2014 e no ano de 2015, demonstra
claramente que o déﬁcit ﬁnanceiro e o déﬁcit orçamentário, constatados na PCA de 2013, não foram causados
pela ora defendente, pela ora recorrente. E esta Corte de
Contas, há diversos julgados no sentido de se aproveitar
o que for apurado nas prestações de contas futuras no
sentido de se afastar as irregularidades. Ou, no pior dos
cenários, que se mitigue os efeitos de uma eventual condenação por parte desta Corte de Contas. E é exatamente o caso dos autos. Estamos demonstrando aqui, conselheiros, que a PCA de 2014, Processo TC-4056/2015, referente aos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, foram cancelados o montante de R$ 2.391.260,04. Mostrando que o
déﬁcit ﬁnanceiro, apurado em 2013, na verdade, muitas
dessas origens se tratavam de empenhos não processados que eventualmente deveriam ter sido cancelados pelo gestor passado. Mas que só foram cancelados pela
atual gestora, que foram cancelados no ano de 2014 e
2015. Isso foi reconhecido pela área técnica. Tanto que
esse mesmo indicativo de irregularidade foi afastado
quando da análise da PCA de 2014. Razão pela qual a defesa também entende que esses elementos devem ser
considerados por um eventual julgamento. Que tudo que
foi retratado na PCA de 2014, de 2015, que demonstra o
equilíbrio ﬁnanceiro do Município de Guaçui são elementos essenciais e devem constar também ser analisados
quando do presente julgamento. Em especial, porque como mencionado, foi o primeiro ano de gestão da ora recorrente, com um orçamento herdado, e com déﬁcit em
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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empenhos empenhados e não processados, que deveriam ter sido cancelados, e não foram cancelados pelo
gestor que antecedeu. Razão pela qual entendemos que
devem ser considerados todos esses argumentos. Em especial o que resta consignado às ﬂs 244, do processo originário TC-2802/2014. A defesa entende também que o
caso concreto é um nítido exemplo da aplicação do Decreto-Lei 4657/1942, com as alterações legislativas trazidas pela Lei 13.655/2018 que, em seu art. 22, trouxe o
seguinte: “Na interpretação das normas sobre gestão
pública serão considerados os obstáculos e as diﬁculdades reais do gestor e as exigências das políticas públicas
de seu cargo sem prejuízo do direito dos administrados.
§ 1º - Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas
que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação
do agente”. Faço essas considerações ﬁnais com base
nessa legislação porque qualquer ordenador de despesa
que tivesse se sagrado vencedor no processo eleitoral do
ano de 2012, e que fosse o prefeito municipal, o que de
fato viesse exercer a condição ou cargo de prefeito municipal do município de Guaçuí, estaria de deparando com
essa mesma situação. Por essas razões entendemos que
esses elementos são essenciais quando da análise das
contas. Entendemos que merece ser reformado o parecer
prévio no sentido que seja recomendada a aprovação
das contas do Município de Guaçuí. Ou, subsidiariamente, diante dos elementos que ora estamos juntando, que
subsidiariamente caso a emissão do parecer não seja pela aprovação, que, subsidiariamente, seja uma aprovação com ressalva. Porque não há nenhuma irregularidade que seja capaz de macular as contas ora analisadas. É
um nítido caso de aplicação do art. 80, da Lei Complementar 621. Razão pela qual requeremos o conhecimento do presente recurso. E, no mérito, o seu provimento

para emitir o parecer de aprovação ou, subsidiariamente, a aprovação com ressalva das contas do Município de
Guaçuí sob responsabilidade da sra Vera Lucia Costa, referente ao exercício ﬁnanceiro de 2013. São essas as considerações. Muito obrigado!“ A SR.ª CONSELHEIRA
SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS – “Senhor presidente, solicito a juntada das notas taquigráﬁcas e do memorial. Retiro o processo de pauta, encaminhando-o à
área técnica.” 06) Em seguida, a senhora conselheira em
substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS procedeu à leitura do relatório do processo TC-5564/2048, Recurso de
Reconsideração interposto pela senhora Vera Lucia Costa
concedendo, em seguida, a palavra ao advogado da interessada, senhor Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, que
proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra à relatora, 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. ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO – “Senhor presidente, senhora relatora, demais conselheiros, boa tarde!
Trata-se também da Prefeitura Municipal de Guaçuí,
também na condição de recorrente a sra Vera Lucia Costa. Como bem relatado, trata-se de um recurso que visa
reformular o Acórdão TC-84/2018. São duas irregularidades aventadas. “Venda de folha de inativos e pensionistas sem a participação do Instituto”. Que a área técnica mencionou que seria necessário a exigência de uma
autorização formal e prévia. E o “recolhimento à conta
única do tesouro municipal dos valores arrecadados com
a venda da folha de pagamento de inativos e pensionistas”. São os dois indicativos de irregularidades aventados. A presente sustentação oral trará também os argumentos que foram suscitados em sede recursal. Mas
também irá refutar os argumentos utilizados pela área
www.tce.es.gov.br

técnica para não acolher os argumentos apontados pela
defesa. O primeiro argumento suscitado em sede recursal foi a vasta jurisprudência do TCU, que consubstancia
a plena legalidade desse procedimento. Ou seja, que
mostra que o Município de Guaçuí seguiu exatamente o
que o próprio Tribunal de Contas da União já atestou como sendo legal. Isso consubstanciado por meio do Acórdão 1940/2015. Também juntamos uma farta documentação que consta no processo originário, ﬂs 58 e seguintes, demonstrando que outros entes públicos também
adotam ou adotaram a mesma modalidade utilizada pelo Município de Guaçuí para a realização da alienação da
folha de pagamento. Foi uma situação que trouxe um
enorme benefício para a administração pública. Porque
essas folhas de pagamento têm um valor econômico. E
via de regra os municípios mantinham essas folhas em
determinadas agências bancárias e não lucravam, não
auferiam nenhuma renda à municipalidade. Esse Pregão
Presencial 0186/2014 permitiu o ingresso de recurso para a administração pública municipal. Ou seja, beneﬁciando a sociedade, os munícipes. Isso foi registrado no
Processo 3242/2016. Também suscitamos uma argumentação, uma vez observado esse pregão. E aí cito as
ﬂs 80/363, em nenhum momento foi apontado qualquer
irregularidade na realização do pregão. Nem muito menos nenhuma ponderação dizendo que haveria necessidade da autorização expressa do FAPs para ocorrência
da licitação. Registrando e somando a tudo isso que estamos falando, temos às ﬂs 111/112, do Processo TC3242/2016, um parecer da procuradoria atestando a plena legalidade do procedimento. E não apontando nenhuma irregularidade ou nenhuma falta de documento que,
supostamente, seria essencial para o deslinde do pregão.
Às ﬂs 355 constam o segundo parecer da procuradoria.
Que também atestava a plena legalidade. E aí a área técnica não acolheu o argumento de defesa sobre o arguQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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mento de que não estaria presente o parecer jurídico por
completo. Estamos trazendo o parecer jurídico por completo, no sentido de afastar esse apontamento suscitado
pela área técnica. Mas a área técnica também não acolheu o argumento da defesa e da peça recursal sobre um
fundamento. A área mencionou que seria e incumbiria à
prefeita a obrigação de examinar a correção do parecer
jurídico. Faço questão de citar a passagem externada pela área técnica, que não acolheu o argumento utilizado
por nós na peça recursal. “A decisão adotada com base
em pareceres técnicos não afasta, por si só, a responsabilidade da autoridade hierarquicamente superior por
atos considerados irregulares. Uma vez que decorre do
dever legal de supervisão a obrigação de examinar a correção do parecer”. Com todo respeito à área técnica, a
prefeita não tem formação técnica, não tem condições
de corrigir ou apontar erros em pareceres jurídicos que
atestavam a plena legalidade. Razão pela qual entendemos que o argumento suscitado pela área técnica para
não acolher o nosso argumento não deve ser acolhido
por esta Corte de Contas, por este Plenário. Porque não
parece um argumento plausível suﬁciente para afastar a
matriz de responsabilidade. Principalmente porque o
processo, em momento algum, foi apontado irregularidade. Em momento algum foi atestado qualquer ilação
de que faria necessário ou se faria necessário uma autorização formal do FAPs. E mais, juntamos aos autos...Porque o argumento aqui tratado pela área técnica seria a
ausência de uma formalização por parte do presidente
do FAPs concordando com a alienação da folha de pagamento. Juntamos diversos emais tratados, travados entre a administração e FAPs sobre a alienação. O que demonstra que o FAPs participou, a todo momento, da alienação da folha. E foi, de fato, beneﬁciado com a alienação da folha. Razão pela qual o mero ato de não constar
essa autorização formal, diante dos elementos que res-

tam materializados nos autos, não são suﬁcientes para a
manutenção da presente irregularidade. E mais, o argumento suscitado pela área técnica também não goza de
força suﬁciente para afastar e não incidir a matriz de responsabilidade. E cito mais, porque a própria área técnica, na instrução recursal, reconhece essa situação dos
pareceres. Vejam o que mencionado pela área técnica
reconhecendo o que foi suscitado pela defesa em sede
recursal: “Quanto ao parecer às ﬂs 111/ 112, TC3243/2016, veriﬁca-se a sua omissão em não realizar as
ressalvas quanto à atribuição do fundo de aposentadoria
e pensão dos servidores públicos do Município de Guaçuí”. Ou seja, a própria área técnica reconhece realmente
que o processo tramitou de uma forma, com todos os pareceres atestando a plena legalidade. E esse mero aspecto formal, ou seja, ausência de uma declaração do presidente, que autorizava a realização da alienação da folha
de pagamento, não foi, de fato, realizado de forma formal. Mas há outros elementos nos autos que permitem
concluir que ele participou, que ele sabia e que, em nenhum momento, se manifestou contrário à alienação das
folhas de pagamento. Até porque a alienação da folha de
pagamento ﬁcou comprovada que trouxe benefícios à
administração pública municipal. Razão pela qual entendemos que deve ser afastado esse indicativo de irregularidade. Estou juntando diversas jurisprudências que demonstram o afastamento desses indicativos com aplicação da matriz de responsabilidade. E o outro argumento
suscitado pela área técnica é que o dinheiro auferido
com a alienação foi depositado na conta do tesouro. Ou
seja, foi um depósito único e deveria ter tido um fracionamento desse depósito. Ou seja, uma parte desse dinheiro teria que ter entrado na conta de recurso do município e a outra parte, no valor de 178 mil reais ter ingressado na conta do Instituto. Estou demonstrando
aqui e trazendo aos autos que os Institutos de Previdênwww.tce.es.gov.br

cias dos municípios do interior - acho que todos os municípios que já tive oportunidade de analisar - são um problema para a municipalidade. Estou demonstrando que
o Município de Guaçuí não é exceção à regra. Porque os
Institutos de Previdências apresentam um déﬁcit constante. Só a título de exemplo, entre janeiro de 2015 a junho de 2015 o déﬁcit no município foi na ordem de R$
564.766,13. Isso está nos autos, ﬂs 66/78, do Processo
TC-3242. O que a área técnica alega que seria o direito
do FAPs de receber importa aproximadamente 178 mil
reais. Ou seja, por força da Lei Municipal 2.927/2001, toda vez que ocorre o déﬁcit o município tem que complementar o ingresso desse recurso. Estou demonstrando
aqui que o alegado direito de 178 mil do FAPs - que deveria ter sido depositado na conta do FAPs e foi depositado
na conta do município - se pegarmos apenas o período
de janeiro de 2015 a junho de 2015 o município teve que
aportar mais de três vezes mais o valor que tinha direito.
Estou demonstrando isso para trazer à análise deste Plenário a plena boa-fé da gestora. Mostrando que não
houve nenhuma irregularidade, nenhum dano ao erário.
Porque, na verdade, o crédito que o FAPs teria o município tem o ônus, por força de lei, de complementar isso
mensalmente. Ou seja, esse valor de 178 mil reais é quase um repasse mensal do déﬁcit que o FAPs tem. E aí trago um argumento que foi utilizado na sede recursal, e
também estou reforçando em sede de sustentação oral.
Utilizei o art. 407 do Regimento Interno, por quê? A eventual imputação de débito aqui, de 178 mil reais, imputado pelo acórdão que ora está sendo combatido, não foi
em face da gestora, foi em face do município. Ou seja, é
o município
que teria a obrigação de efetuar o pagamento. E o art. 407 fala o seguinte, “que na apreciação do recurso, reconhecida a boa-fé do responsável ou
do interessado, no caso, o município, e não havendo irregularidade grave nas contas, o Tribunal dará ciência ao
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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recorrente para que no prazo de 30 dias recolha a importância devida atualizada monetariamente. § único - efetuado o recolhimento tempestivo do débito o Tribunal
dará provimento ao recurso e julgará as contas regulares
com ressalvas dando quitação ao responsável”. Ora, o
argumento suscitado na nossa peça recursal, primeiro, é
de que não há nenhuma irregularidade, não há nenhuma
mácula e não há em que se falar em imputação de débito para o município. Até porque, como falei, o município,
constantemente tem que ﬁcar repondo os déﬁcits constatados no FAPs. Mas, eventualmente, hipoteticamente
falando, caso haja essa irregularidade, essa imputação
de débito, aqui seria o caso também de aplicar o art. 407,
de simplesmente abrir o prazo para o município para que
faça a devolução ou o repasse desse dinheiro para o
FAPs. Comprova que fez esse repasse. E mediante análise
do art. 407 seria o caso de uma regularidade com ressalva, porque não há dano ao erário, não há má-fé, não há
nenhuma irregularidade de natureza grave. A área técnica quando foi analisar o argumento suscitado pela peça
recursal não acolheu o que foi apontado pela peça sobre
o seguinte argumento: “Depreende-se do normativo que
para o benefício do julgamento das contas regulares com
ressalva, após o pagamento tempestivo do débito são
necessárias a existência simultânea de dois requisitos:
boa-fé e não se tratar de irregularidade de natureza grave. Em exame dos autos veriﬁca-se que as irregularidades de que se tratam os autos possui natureza grave”.
Agora, qual a gravidade da natureza? Qual a gravidade
aqui constatada? A área técnica não expõe. Simplesmente não acolhe o argumento do 407. Não fala qual a gravidade. Está claro que é um caso de boa-fé! Está claro
que não há nenhuma gravidade capaz de macular as
contas. E, mesmo assim, esse argumento não foi acolhido quando da instrução técnica de recurso. E não foi acolhido pelo parecer do Ministério Público que, meramen-

te, materializou reiterando o argumento suscitado pela
área técnica. Mas esses pontos não foram enfrentados
pela área técnica. E a defesa suscita isso em sede de sustentação oral. Porque entende que esses pontos são essenciais para o deslinde do presente processo, do presente recurso. Então, são essas as razões pelas quais a defesa entende que deve ser acolhido. Estou juntando aqui
acórdãos dos Processos TC-1120/2012, TC-3357/2013,
TC-2404/2012, que reconhecem a possibilidade. Caso
não sejam afastadas as irregularidades, mas sim mantendo a irregularidade da necessidade da devolução, que
sejam acolhidos esses precedentes do Tribunal de Contas
no sentido de que a liquidação do débito possa ser oportunizada neste momento. No sentido de que as contas
possam ser consideradas regulares ou regulares com ressalva. São essas as considerações. A defesa requer o conhecimento do presente recurso para, no mérito, que seja lhe dado provimento no sentido de que as contas possam ser julgadas regulares. Ou regulares com ressalva,
utilizando, inclusive, a possibilidade da aplicação do art.
407, do Regimento Interno desta Corte de Contas. São essas as considerações. Muito obrigado!” A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS – “Senhor presidente, solicito a juntada das notas taquigráﬁcas e do memorial. Mantenho o processo em pauta,
adiar, para julgamento na próxima sessão.” 07) Após a
realização de sustentações orais, o senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, passou a
palavra ao senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, para apreciação do processo TC5817/2018, e, sucessivamente, ao senhor conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, para apreciação do processo TC-1720/2018, e ao senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, para apreciação do
processo TC-4000/2018, todos com pedido de preferência. 08) No julgamento do processo TC-1720/2018, que
www.tce.es.gov.br

trata de Pedido de Reexame interposto pelo MPEC, o relator, senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, proferiu seu voto pelo conhecimento e
negativa de provimento ao recurso, divergindo dos pareceres técnico e ministerial, momento em que o senhor
conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES solicitou
vista do feito. 09) Na apreciação do processo TC4000/2018, que trata de Representação em face da CESAN, o relator, senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, solicitou a retirada de pauta do processo,
tendo o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO, informado da impossibilidade de tal
medida, pelo fato de já ter iniciado o julgamento dos autos, nos termos do artigo 86, §5º, do Regimento Interno,
oportunidade em que o relator adiou o julgamento do
feito para a próxima sessão. 10) 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. 11) Na
apreciação do processo TC-6603/2016, que trata de Prejulgado, o senhor procurador-geral do MPEC LUCIANO
VIEIRA, que havia pedido vista em sessão anterior, reiterou os pareceres ministeriais constantes dos autos e o relator, senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO, manteve o seu voto, que acompanha a área
técnica e o MPEC, momento em que o senhor conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN solicitou vista dos autos. 12) Na apreciação do processo TC10347/2016, que trata de Representação em face da
ESESP, o relator, senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO, proferiu seu voto pelo acolhimento
parcial das justiﬁcativas e procedência da representação,
com emissão de determinação a ser cumprida no prazo
de 90 dias, momento em que o senhor conselheiro SÉRQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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GIO MANOEL NADER BORGES solicitou vista do feito. O
senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN, em contribuição ao debate, registrou a existência de Lei Federal que trata do tema contratação de
DTs, bem como Lei Estadual, que estabelece um percentual e um prazo de transição para a situação do estado,
tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas:
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO – (leitura do voto) O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES – “Senhor presidente, solicito
vista do processo.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Só uma observação.
Talvez eu até pediria vista, o conselheiro Borges já pediu.
Há uma lei federal que disciplina contratação de DTs. E
recentemente foi aprovada a Assembleia, se não me engano, em 2017, uma lei estadual que busca simetria com
a lei federal. Basicamente traz quais são as hipóteses para contratação de DT. E aplica um percentual de 30%, ou
seja, a cada 100, por exemplo, professores, até 30 teria
respaldo legal a contratação de DTs, e explica porque. E
cria um prazo de transição para adequação da atual situação do Estado. Só estou alertando porque li recentemente essa lei e talvez possa iluminar a nossa decisão.
Então, temos dois dispositivos – que lendo aqui rapidamente eu não encontrei nem na instrução técnica e nem
no voto - que é o dispositivo federal, que trata das hipóteses das vedações, das possibilidades. E a lei estadual
que, além de trazer simetria com a legislação federal, é a
que cria o processo de transição para a regularização
dessa situação. E qual situação? Há um número excessivo de DTs. Então, só para contribuir com o debate. Só não
tenho o número da lei – buscando aqui, passo.” O SR.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Solicito as notas taquigráﬁcas desse voto, porque a observação do conselheiro Chamoun tem que ser analisada.” O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS

CHAMOUN – “Passo a vossa excelência o número das duas leis.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO – “Senhor presidente, o voto é extenso, resumi o máximo, mas aqui é analisado o período de doze
anos de contratações temporárias e concursos públicos.
E até com resumo de cada um deles. Apenas para que ﬁque claro, dos oito editais destacais acima – a relação é
grande – os últimos quatro, dois de 2016, dois de 2018.
(leitura) Apenas para dizer que o tema, de fato, é relevante. E aqui é falado do Lei Complementar 809/2015,
que fala sobre essa possibilidade de contratação, só que
o que ﬁcou constatado é que não se cumpriu (palavra
inaudível) a lei complementar estadual. Por isso a procedência parcial da representação. Então a área técnica
analisou assim com base na lei complementar. Mas, enﬁm, está com vista.” 13) O senhor conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, com a aquiescência do Plenário, excepcionalmente, adiou o julgamento do processo TC-10496/2016, que trata de Representação em face
do Tribunal de Justiça, e do processo TC-3618/2018, que
trata de Pedido de Reexame interposto pelo senhor Carlos Roberto Casteglione Dias e outros, este último a pedido do advogado dos interessados, mitigando o artigo 84
do Regimento Interno da Corte. 14) O senhor conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES devolveu de vista o
processo TC-2059/2016, que trata de Pedido de Reexame
interposto pela senhora Doris Coelho Moreira da Fraga,
acompanhando o voto do relator, senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, pelo provimento ao recurso, momento em que o senhor conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO solicitou vista dos autos.
15) O senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO devolveu de vista o processo TC-4383/2018,
que trata de Pedido de Reexame interposto pelo senhor
Sérgio Farias Fonseca, acompanhando o voto do relator,
senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
www.tce.es.gov.br

CHAMOUN, que, por sua vez, encampara o voto-vista do
senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, proferido na 32ª sessão plenária, pelo provimento ao recurso. 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 senhor conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO registrou que acompanha o
voto do então relator, conselheiro em substituição JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI que, por sua vez, esclareceu as divergências, tendo o Plenário decidido nos termos de seu
voto, com os acréscimos de fundamentação do senhor
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
– “Senhor presidente, estou acompanhando o relator.” O
SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – “Presidente, só fazer um esclarecimento. Na última sessão em que houve debate, e isso consta no relatório da secretaria geral das sessões, coloca que eu anuí integralmente ao voto-vista do conselheiro Domingos.
Anuí em termos da fundamentação, que é um complemento. Só que o conselheiro Domingos propõe dois atos.
Um, a indicação de que haveria num prazo de 60 dias para efetivamente entrar em vigor essa norma. E onde considero, talvez, o fato mais importante, que é, que a transferência dos pagamentos já executando para aquelas
pessoas que são inativos, teriam que ser transferidos à
conta do tesouro municipal com respectivo ressarcimento do Regime Próprio de Previdência, instituído após a Lei
9.717/98, por meio de parcelamento de débito. Aí temos
duas situações que me preocupam, principalmente nessa
segunda sugestão do conselheiro Domingos. A hora que
transferirmos o pagamento desses valores à conta do tesouro, naturalmente isso vai ter um reﬂexo na folha de
pagamento município. Naturalmente impactando limiQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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tes e outras circunstâncias. Minha proposta era votação
na forma como propus de ir direto ao ponto e só discutir
o mérito em relação ao mérito da consulta. Quer dizer, a
impossibilidade de você estabelecer um plus monetário
nos proventos, de forma que ﬁcassem equivalentes à última remuneração do servidor público. E não ao valor
calculado pelo Regime Geral de Previdência. No caso
aqui, estamos tratando de aposentadorias de servidores
municipais pelo Regime Geral de Previdência Social. Então, só faço essa ressalva que mantenho o voto com as
fundamentações trazidas pelo conselheiro Domingos,
mas divirjo em relação a esses dois pontos.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “A lei, além de ser inconstitucional, é insustentável.
A resposta é que não é possível. S.exa. anui apenas aos
fundamentos da proposta do conselheiro Domingos e
responde pela impossibilidade. O conselheiro Domingos,
na última...processo de discussão tinha retirado a proposta de 60 dias, ou mantém?” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Acredito, porque já tem
mais de quatro semanas que isso foi debatido aqui. Por
sugestão do conselheiro Chamoun, retirei.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Estamos informando da impossibilidade de se faz
de se faz isso. Essa consulta é feita nessa direção e a resposta é essa.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Agora, nós aqui, é porque eu tinha avançado na questão o que se faria com os pagamentos já feitos, quer dizer, se interromperia ou não.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Interromperia.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER – “Essa é uma visão ﬁscal mais rígida, no caso” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Porque é insustentável,
Domingos.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER – “Sim. Então vou anuir a essa proposição.

Acompanhando agora o Lovatti, apenas mantendo as
minhas fundamentações, porque corroboram, robustecem a questão de que não é correto esse pagamento.” O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Estamos acompanhando integralmente
o conselheiro Lovatti, com acréscimo de argumentações
do conselheiro Taufner. É isso.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Mas não colocando a
alteração da decisão.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Não.” 17) O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES se retirou do Plenário no início do julgamento dos processos
constantes da pauta da senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, não retornando até o
ﬁnal da sessão. 18) A senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, com a aquiescência do
Plenário, excepcionalmente, adiou o julgamento dos processos TC-7343/2013 e TC-2270/2017, e o senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, também
com a aquiescência do Plenário, excepcionalmente,
adiou o julgamento do processo TC-3315/2018, mitigando o artigo 84 do Regimento Interno da Corte. – LEITURA
DE ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO UNÂNIMES – O senhor
conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO procedeu à leitura do Acórdão TC-893/2018, proferido nos
autos do processo TC-5752/2017; o senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER procedeu à leitura do
Acórdão TC-943/2018, proferido nos autos do processo
TC-4440/2013; o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN procedeu à leitura dos Acórdãos TC-801/2018, proferido nos autos do processo
TC4886/2002, TC-956/2018, proferido nos autos do processo TC-5086/2016, e TC-957/2018, proferido nos autos
do processo TC-6836/2016; e o senhor secretário-geral
das sessões, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, ante solicitação do senhor presidente, procedeu à leitura do
www.tce.es.gov.br

Acórdão TC-948/2018, proferido nos autos do processo
TC-1148/2009, de relatoria do senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, 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 78 processos
constantes da pauta, ﬂs. 38 a 54, 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 dez minutos, convocando, antes, os excelentíssimos senhores
conselheiros, senhores conselheiros substitutos, e senhor
procurador para a próxima que será Especial, destinada
ao prosseguimento da apreciação do Recurso de Reconsideração interposto em face do Parecer Prévio TC066/2017, que apreciou a Prestação de Contas Anual do
Governador do Estado do Espírito Santo relativa ao exercício de 2016, a ser realizada no dia 16 de outubro de
2018, terça-feira, às 13:00 horas, bem como para a 36ª
sessão ordinária do Plenário, 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 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DO
PLENÁRIO – 9/10/2018
- CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo:
07321/2009-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muqui
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Apensos:
03101/2013-1
Denunciante:
Identidade
preservada,
Iden-
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tidade
preservada,
Identidade
preservada
Responsável:
ALUISIO
FILGUEIRAS
[MARIA CLAUDIA DE ARAUJO BERALDI], CARLOS RENATO PRUCOLI, NICOLAU ESPERIDIAO NETO
Deliberações: Adiado
Processo:
05817/2011-9
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
São
Gabriel
da
Palha
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 05835/2011-7, 00464/2005-9, 05339/2003-1
Interessado: ANA LEONOR SARMENTO LEAL [ALEX DE
FREITAS ROSETTI (OAB: 10042-ES), AMANDA LOYOLA
GOULART (OAB: 24474-ES), ARTHUR LUIS LOUREIRO,
BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469ES), CAMILA CARLETE GOMES (OAB: 23460-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), CAROLINA AVELAR DE OLIVEIRA (OAB: 23097-ES), CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), FLAVIO
CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES), GABRIEL FERREIRA ZOCCA, GABRIEL JUNQUEIRA SALES (OAB: 27532-ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866ES), LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB: 29031ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB:
21748-ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008ES), MATHEUS BRUNI BAPTISTA, MATHEUS DOCKHORN
DE MENEZES (OAB: 14007-ES), MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB: 20844-ES), PEDRO LENNO ROVETTA NOGUEIRA (OAB: 26891-ES), RAFAEL BEBBER CHAMON, TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB: 28947-ES), THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES)], JORGEANA MARIA SARMENTO LEAL [ALEX DE FREITAS ROSETTI (OAB:
10042-ES), AMANDA LOYOLA GOULART (OAB: 24474ES), ARTHUR LUIS LOUREIRO, BARBARA DALLA BERNAR-

DINA 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), CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262BES), GABRIEL FERREIRA ZOCCA, GABRIEL JUNQUEIRA SALES (OAB: 27532-ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866-ES), LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB: 29031-ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB: 21748-ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES
NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MATHEUS BRUNI BAPTISTA,
MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES),
MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB: 20844-ES), PEDRO LENNO
ROVETTA NOGUEIRA (OAB: 26891-ES), RAFAEL BEBBER
CHAMON, TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB: 28947-ES),
THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES)], RENATA SARMENTO LEAL [ALEX DE FREITAS ROSETTI (OAB:
10042-ES), AMANDA LOYOLA GOULART (OAB: 24474ES), ARTHUR LUIS LOUREIRO, 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), CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262BES), GABRIEL FERREIRA ZOCCA, GABRIEL JUNQUEIRA SALES (OAB: 27532-ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866-ES), LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB: 29031-ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB: 21748-ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES
NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MATHEUS BRUNI BAPTISTA,
MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES),
MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB: 20844-ES), PEDRO LENNO
www.tce.es.gov.br

ROVETTA NOGUEIRA (OAB: 26891-ES), RAFAEL BEBBER
CHAMON, TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB: 28947-ES),
THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES)], RENATO SARMENTO LEAL [ALEX DE FREITAS ROSETTI (OAB:
10042-ES), AMANDA LOYOLA GOULART (OAB: 24474ES), ARTHUR LUIS LOUREIRO, 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), CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262BES), GABRIEL FERREIRA ZOCCA, GABRIEL JUNQUEIRA SALES (OAB: 27532-ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866-ES), LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB: 29031-ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB: 21748-ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES
NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MATHEUS BRUNI BAPTISTA, MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007ES), MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB: 28910-ES),
NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB: 20844-ES), PEDRO LENNO ROVETTA NOGUEIRA (OAB: 26891-ES), RAFAEL BEBBER CHAMON, TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB: 28947ES), THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES)]
Recorrente: JORGE HELIO LEAL [ARTHUR LUIS LOUREIRO, FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES), GABRIEL
FERREIRA ZOCCA, LAILA CHEIM SADER MALHEIROS,
RAFAEL BEBBER CHAMON, TALITA ATAIDE DA SILVA]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento. Reformar
AC 280/2011 p/ afastar responsabilidade do recorrente
e herdeiros por ilegitimidade passiva - afastar multa - julgar regulares os atos de gestão.
Processo:
Unidade

gestora:

05748/2012-1
Companhia
Es-
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pírito
Santense
de
Saneamento
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Inspeção
Responsável: CESAN , PABLO FERRACO ANDREAO
Deliberações: Acórdão. Extinção sem julgamento de mérito. Arquivar.
Processo:
03450/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Determinada
Interessado:
PREFEITURA
VILA
VELHA
Responsável:
RODNEY
ROCHA
MIRANDA
Deliberações: Decisão. Desarquivar. Juntar protocolo.
Encaminhar à área técnica para instruir.
Processo:
06603/2016-4
Classiﬁcação:
Prejulgado
Suscitante:
Conselheiro
Efetivo (Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun)
Terceiro
interessado:
FORUM
DAS
CARREIRAS TIPICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo:
07532/2016-1
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
Bom
Jesus
do
Norte
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
10022/2014-4
Interessado: GIVALDO LUIZ PANETTO [FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO (OAB: 5603-ES)], MARCELO DE SOUZA PREPETA, PEDRO CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR, SYLVIO RIBEIRO AREAS NETO
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS
DO
ESTADO
DO
ESPIRITO
SANTO

Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo:
09958/2016-9
Unidade
gestora:
Tribunal
de
Justiça
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação:
Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Apensos:
01001/2017-8
Interessado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Membros
do Ministério Público de Contas (LUCIANO VIEIRA)
Deliberações: Acórdão. Considerar cumpridas as providências determinadas de monitoramento. Arquivar.
Processo:
10347/2016-9
Unidade gestora: Escola de Serviço Público do Espírito Santo, Secretaria de Estado da Educação
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Representante: Deputado estadual (ES, SERGIO MAJESKI)
Responsável:
DANGELA
MARIA
BERTOLDI
VOLKERS,
HAROLDO
CORREA
ROCHA
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.
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, SUwww.tce.es.gov.br

ZANA
MARTELO
Adiamento:
Deliberações: Adiado

DE

CARVALHO
2ª

OHLSEN
Sessão

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]
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Sustentação oral. Conhecer Provimento total - Anular AC 1214/2017 - Arquivar.
Processo:
09353/2017-8
Classiﬁcação:
Uniformização
de
Jurisprudência
Responsável: GENALDO RESENDE RIBEIRO [MARIANA GOMES AGUIAR (OAB: 22270-ES), RODRIGO BARCELLOS GONCALVES (OAB: 15053-ES)], ISABEL CRISTINA
SA RIBEIRO DE SANTANA, WAGNER RIBEIRO MASIOLI
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
03618/2018-1
Unidade
gestora:
Prefeitura 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
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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(OAB: 17169-ES)], DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.,
EVERTON COSTA DE REZENDE [LUISA PAIVA MAGNAGO
(OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169ES)], 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: 17169ES)], 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: 17169-ES)], SORAYA
HATUM DE ALMEIDA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado

Processo:
04033/2018-1
Unidade
gestora:
Superintendência
Estadual
de
Comunicação
Social
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável: ALTAMIRO ENESIO SCOPEL, ANA GLAUCIA DE SOUZA OLIVEIRA, ANDREIA DA SILVA LOPES
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

SOBREIRO (OAB: 15786-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), FERNANDA MELLO
PEREIRA (OAB: 12984-ES), FERNANDA MELLO PEREIRA
(OAB: 12984-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Requerente:
IRANILSON
CASADO
PONTES
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.
Total: 16 processos

Processo:
04522/2018-7
Unidade gestora: Secretaria de Estado 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
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
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
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Decisão. conhecer representação - indeferir cautelar - rito ordinário - notiﬁcação 10 dias
Processo:
06411/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Interessado: MARCIA CRUZ PEREIRA ANDRIOLO, MAX
FREITAS MAURO FILHO [ALTAMIRO THADEU FRONTINO
www.tce.es.gov.br

- CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo:
00845/1996-2
Unidade gestora: Banco do Estado do Espírito
Santo
S/A,
Banestes
Seguros
S/A
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício:
1993
Responsável:
LUIZ
FERNANDO
VICTOR
Deliberações: Decisão. Sobrestar.
Processo:
04747/2002-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, Secretaria de Estado da Educação
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
04696/2002-7,
04826/2001-9
Recorrente: MARCELLO ANTONIO DE SOUZA BASILIO, VENICIO ALVES DE OLIVEIRA [JACYMAR DAFFINI DALCAMINI (OAB: 5287-ES), MILTRO JOSE DALCAMIN (OAB: 9232ES), ROLAND LEAO CASTELLO RIBEIRO (OAB: 9233-ES)]
Deliberações: Decisão. Sobrestar.
Processo:
02318/2008-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício:
2007
Apensos:
03135/2008-4,
06350/2007-1
Responsável: AMARILDO BARBOSA ASSIS, ANA MAQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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RIA PETRONETTO SERPA, ANTONIO CAETANO GOMES,
ANTONIO TARCISIO CORREIA DE MELLO, BENEDITA DO
NASCIMENTO MARTINS, CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, CLEBER PEREIRA DE LANES, CLEMIR REGINA PELA,
ELIEZER DE ALBUQUERQUE TAVARES, ELIZABETH MARIA CASER, GLINALDO FAIOLI, GUILHERME FILGUEIRAS
DE CARVALHO, HELON MARTINS DE CARVALHO, JOAO
CARLOS COSER [ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031ES), CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB: 9787ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), KARLA LYRIO DE OLIVEIRA (OAB: 19807-ES), LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO (OAB: 19260-ES), MILENA GOTARDO COSME (OAB: 19148-ES)], JOAO JOSE BARBOSA SANA, JORGE LUIZ MATOZINHOS DOS ANJOS, JOSE CARLOS ALVES FREITAS, KLEBER PERINI FRIZZERA, LUIZ CARLOS REBLIN, MARCELO SANTOS FREITAS, MARCOS AUGUSTO NATI REZENDE, MARIA HELENA COSTA SIGNORELLI, MARINELY SANTOS MAGALHAES, MARLENE DE
FATIMA CARARO PIRES, RUTH DE CASSIA DOS REIS,
SAULO RODRIGUES MEIRELLES, TARCISO CELSO VIEIRA DE VARGAS, VALDIR MASSUCATTI [GUILHERME MIRANDA RIBEIRO (OAB: 14240-ES), JADER FERREIRA GUIMARAES, RAFAEL SANTA ANNA ROSA (OAB: 9195-ES)]
Deliberações: Decisão. Sobrestar.
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: Decisão. Sobrestar.
Processo:
01089/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

Denunciante:
Identidade
preservada
Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer - Determinar medidas
administrativas (prazo 120 dias) - Determinar instauração TCE, caso esgotadas as medidas sem elisão do dano
- Ciência - Arquivar.
Processo:
05166/2013-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vitória
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 05589/2009-3, 07296/2008-1, 04665/2004-8
Recorrente: ADEMAR SEBASTIAO ROCHA LIMA [ALEX
DE FREITAS ROSETTI (OAB: 10042-ES), AMANDA LOYOLA GOULART (OAB: 24474-ES), ARTHUR LUIS LOUREIRO,
BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469ES), 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: 12142ES), FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES), GABRIEL FERREIRA ZOCCA, GABRIEL JUNQUEIRA SALES (OAB: 27532ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB:
15866-ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB: 21748-ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES
(OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA
(OAB: 19008-ES), MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES
(OAB: 14007-ES), MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB:
28910-ES), MYRNA FERNANDES CARNEIRO (OAB: 15906ES), NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB: 20844-ES), PEDRO
LENNO ROVETTA NOGUEIRA (OAB: 26891-ES), RAFAEL BEBBER CHAMON, RENATO SANTANA ALVES (OAB:
5139E-ES), TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB: 28947ES), THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES)]
Deliberações: Decisão. Sobrestar.
www.tce.es.gov.br

Processo:
03567/2015-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
04666/2002-6,
01312/2001-8
Interessado:
GILSON
TOFANO
[CAIO
FERREIRA
VALENTE
(OAB:
6182-ES)]
Recorrente:
Ministério
Público
de
Contas
Deliberações: Decisão. Sobrestar.
Processo:
08902/2015-3
Unidade
gestora:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
03957/2013-9
Interessado: ACEPES ASSOCIACAO DE CRIADORES E
PRODUTORES DO E SANTO, ROBERTO VALADAO ALMOKDICE [GERALDO VIEIRA SIMOES FILHO (OAB:
2253-ES), POLNEI DIAS RIBEIRO (OAB: 122506-MG)]
Recorrente:
Ministério
Público
de
Contas
Deliberações: Decisão. Sobrestamento.
Processo:
02059/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
09111/2013-6
Recorrente: DORIS COELHO MOREIRA DA FRAGA
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: devolvido. Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Processo:
02074/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
00748/2009-1
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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Interessado:
ALDO
SOARES
DE
OLIVEIRA
Recorrente: SUPORTE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Decisão. Sobrestar.
Processo:
04631/2016-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Determinada
Responsável:
IVAN
CARLINI
Deliberações: Decisão. Sobrestar. À Consultoria Jurídica
para analisar a viabilidade.
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)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Processo retirado de 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 SIL-

VA [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]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
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
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo:
09415/2016-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Afonso Cláudio
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
04076/2009-1
Interessado: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO [GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS
DO
ESTADO
DO
ESPIRITO
SANTO
Deliberações: Decisão. Sobrestar.
Processo:
05990/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Fundão
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
06961/2010-6
Interessado:
MARCOS
FERNANDO
MORAES
Recorrente: Membros do Ministério Público de
www.tce.es.gov.br

Contas (HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
Deliberações: Decisão. Sobrestar.
Processo:
06830/2017-5
Unidade
gestora:
Instituto
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
06938/2017-4,
01225/2017-9,
02871/2008-8,
02570/2008-5,
01777/2008-1
Interessado: ANTONIO CALDAS BRITO, CELSO KOHLER
CALDAS [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES),
CAMILA BRUNHARA BIAZATI (OAB: 12617-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES), JOAO PAULO CASTIGLIONI HELAL (OAB: 10149-ES)]
Recorrente: RENATA NUNES QUINTAES [CLÁUDIO RIBEIRO BARROS, ESMERALDA FIOROTTI DA ROCHA ROSADO (OAB: 11917-ES), MOACYR ROSADO (OAB: 1701-ES)]
Deliberações: Decisão. Sobrestar.
Processo:
06938/2017-4
Unidade
gestora:
Instituto
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
06830/2017-5,
01225/2017-9,
02871/2008-8,
02570/2008-5,
01777/2008-1
Interessado: ANTONIO CALDAS BRITO, RENATA NUNES QUINTAES [CLAUDIO RIBEIRO BARROS (OAB: 28356-ES, OAB: 183969-MG), Esmeralda Fiorotti da Rocha Rosado, MOACYR ROSADO]
Recorrente: CELSO KOHLER CALDAS [ADILSON JOSE
CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), CAMILA BRUNHARA BIAZATI (OAB: 12617-ES), DOS ANJOS E CRUZEIRO ADVOGADOS, EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122ES), JOAO PAULO CASTIGLIONI HELAL (OAB: 10149-ES)]
Deliberações: Decisão. Sobrestar.
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Processo:
07684/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02283/2012-2,
01328/2012-4
Interessado: ENEIDE MARTINS, LASTENIO LUIZ CARDOSO
Recorrente:
Ministério
Público
de
Contas
Deliberações: Decisão. Sobrestar.
Processo:
08049/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Representante: WELLINGHTON NASCIMENTO DE LIMA
Responsável:
CLAUDIA
HACKBART
TEIXEIRA,
FLAVIA
LYRA
NUNES
Deliberações: Decisão. revogar cautelar - notiﬁcar - rito
ordinário - recomendações - ciência representante
Total: 20 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:
01986/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre, Prefeitura Municipal de Aracruz, Prefeitura Municipal de
Barra de São Francisco, Prefeitura Municipal de Cariacica, Prefeitura Municipal de Guaçuí, Prefeitura Municipal de Jaguaré, Prefeitura Municipal de Linhares,
Prefeitura Municipal de Marataízes, Prefeitura Muni-

cipal de Nova Venécia, Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, Prefeitura Municipal de Sooretama
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Interessado: TRIBUNAL CONTAS ESPIRITO SANTO
Responsável: ADALBERTO LOUZADA ROCHA, ALENCAR
MARIM, ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI, ANSELMO
DANTAS, CLAUDIA HACKBART TEIXEIRA, CLENIR SANI
AVANZA, DAYANA MARA DOS SANTOS SILVA BIZI, ERIMAR DA SILVA LESQUEVES, GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR, GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, GUERINO LUIZ ZANON, Identidade preservada, Identidade preservada, Identidade preservada, JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR, LUIS CLAUDIO GOMES SOUTO, MARA BROEDEL PAQUELE, MARIO SERGIO LUBIANA, ROBERTINO BATISTA DA SILVA, ROGERIO FEITANI, RONAN CESAR GODOY DA COSTA, VALDINEI COSTALONGA, VALDIR MASSUCATTI, VERA LUCIA COSTA
Deliberações: Decisão. Reconhecer ilegitimidade passiva
dos prefeitos, sr. Jones Cavaglieri e sra. Amanda Quinta.
Realizar monitoramento. Notiﬁcar os prefeitos, os secretários municipais de saúde.
Processo:
03974/2016-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Responsável: MAX FREITAS MAURO FILHO, RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA, ROBERTO ANTONIO BELING NETO, RODNEY ROCHA MIRANDA
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo:
02512/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Classiﬁcação:
Consulta
www.tce.es.gov.br

Consulente:
MUNICIPIO
MA,
REGINALDO
SIMAO
Deliberações: Adiado

DE
DE

IBITIRASOUZA

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
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Acolher preliminar. Procedência.
Deixar de aplicar multa. Determinação. Ciência ao Controle Interno. Ciência. Arquivar.
Processo:
08986/2017-7
Unidade
gestora:
Assembleia
Legislativa
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Deputado estadual (ES, ESMAEL DE ALMEIDA)
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.
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
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.
Processo:
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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: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.
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
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.

Processo:
05076/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Requerente:
PAULO
LEMOS
BARBOSA
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Processo:
07649/2018-4
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Representante: Deputado estadual (ES, EUCLÉRIO
SAMPAIO), EUCLERIO DE AZEVEDO SAMPAIO JUNIOR
Responsável: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Total: 13 processos
- CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Processo:
04383/2018-8
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
Jerônimo
Monteiro
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
05555/2017-5
Recorrente:
SERGIO
FARIAS
FONSECA
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
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
Recorrente:
EVILASIO
DE
ANGELO
Deliberações: Adiado

Processo:
07296/2013-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 01111/2016-6, 07121/2013-6, 01732/2011-3
Recorrente: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES [MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO (OAB: 9931-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo:
02965/2016-6
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Representante: Sindicato (SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO) [MARCOS GOMES RIBEIRO (OAB: 21094-ES)]
Responsável: JOSE HERMINIO RIBEIRO, MAGNUS BICAwww.tce.es.gov.br

LHO THEZOLIN [VITOR RIZZO MENECHINI (OAB: 10918ES)], MARCELO DASSIE, RICARDO DE OLIVEIRA, SILVESTRE LABS QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA [BIANCA FREITAS REGO (OAB: 17760-ES), BRUNA CAL VIEGAS,
BRUNO SILVA NAVEGA, LUIZA ALVARENGA COSTA, NÁYRA
MARQUES DOS SANTOS, PÉRICLES GONÇALVES FILHO, RENATA DE BARROS, RENATA DE BARROS, TAMARA MEIRELLES GONTAN], TATIANA AGUIAR E CARNEIRO LEAL LOPES
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo:
09064/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Apensos:
03890/2015-5
Requerente:
JAVAN
DE
OLIVEIRA
SILVA
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Procedente. Afastar irregularidade item 1 e afastar multa. Regular c/ quitação.
Determinação. 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: Adiado
Total: 4 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo:
02657/2012-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
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Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida
Interessado:
PREFEITURA
VITORIA
Responsável: ALCIONE ALVARENGA PINHEIRO [JANE
NASCIMENTO COSTA PINHEIRO (OAB: 16147-ES)], ALEXANDRE MENDONCA COELHO, HUGOR MENEGUEL PEREIRA, INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO
DA DEFESA CIVIL E DO MEIO AMBIENTE - IBDM, JA TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA, LIGA ESPIRITOSSANTENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA, PRISCILA LAURENTINO
GONCALVES MERCON [ALINE FARIA SANTOS RABELO DE
AZEVEDO (OAB: 10105-ES, OAB: 149343-MG), HENRIQUE FARIA SANTOS RABELO DE AZEVEDO (OAB: 12255ES)], SUELI PASSONI TONINI [PEDRO HENRIQUE PASSONI
TONINI (OAB: 17627-ES)], VANIA CARVALHO DE ARAUJO
Deliberações: Processo retirado de pauta.
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: Parecer em Consulta. Responder nos termos do voto do então relator, conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que encampou a Instrução
Técnica de Consulta, com os fundamentos acrescidos pelo conselheiro Domingos sem, entretanto, a sugestão de
concessão de prazo 60 dias p/ interrupção dos pagamentos.
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: Adiado
Processo:
03251/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Recorrente: ORLY GOMES DA SILVA [JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597-ES), MARCOS PAULO GOMES DIAS (OAB: 15044-ES), OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES)]
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.

Processo:
07008/2018-9
Unidade
gestora:
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Interessado: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO [IGOR WANDY VOLZ (OAB: 22112-ES)]
Requerente:
JOSE
GERALDO
GUIDONI [IGOR WANDY VOLZ (OAB: 22112-ES)]
Deliberações: Acórdão. Negar efeito suspensivo. Indeferir arguição de inconstitucionalidade. Não conhecer. Arquivar.
Total: 8 processos

Processo:
04586/2018-7
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Direitos Humanos, SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Representante:
SECRETARIA
DE
ESTADO
DE
CONTROLE
E
TRANSPARENCIA
SECONT
Deliberações: Acórdão. Improcedência. Arquivar.

- CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS

Processo:
05946/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação: Solicitação de Auditoria/Inspeção
Solicitante:
Vereador
(ES,
Vila Velha, NILMA MARIA GUEZ DA SILVA)
Deliberações: Acórdão. Não acolher. Ciência. Arquivar.

Processo:
03720/2004-1
Unidade
gestora:
Assembleia
Legislativa
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício:
1998
Responsável: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA [HYGOOR
JORGE CRUZ FREIRE (OAB: 11714-ES)], DOMINGOS SAVIO
PINTO MARTINS, GILSON GOMES, JOSE ALVES NETO, JOSE CARLOS GRATZ [ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE
MENDONCA (OAB: 13042-ES), CAMILLA DE MAGALHAES
GOMES, CARLA MILEIPE FESTA (OAB: 9069-ES), HOMERO
JUNGER MAFRA (OAB: 3175-ES, OAB: 00867-PE), LEONARDO PICOLI GAGNO], JOSE MAURO GOMES E GAMA
Deliberações: Decisão. Sobrestar.

Processo:
06414/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Recorrente:
ELIESER
RABELLO
Deliberações: Parecer Prévio. Não conhecer. Arquivar.

Processo:
06030/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante:
FABIO
NETTO
DA
SILVA
Responsável: IDELBLANDES ZAMPERLINI, JOAO CLE-

www.tce.es.gov.br
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BER BIANCHI [FELIPE NASCIMENTO BERNABE (OAB:
14776-ES), HENRIQUE IGNATOWSKI PERIM (OAB: 21474ES), JOAO PEREIRA GOMES NETTO (OAB: 13411-ES),
LUIZ ALFREDO PRETTI (OAB: 8788-ES), MARCELO MARTINS ALTOE (OAB: 8787-ES), VITOR SEABRA SEIXAS PINTO (OAB: 16056-ES)], MARCELO DE SOUZA COELHO
Adiamento:
9ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. 1) Conhecer. Acolher preliminar
de ilegitimidade passiva de Marcelo de Souza Coelho 2) Improcedência - 3) Recomendação - 4) Arquivar. Nos
termos do voto do então relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Por maioria, vencidos os
conselheiros Ranna e Chamoun, que acompanharam os
pareceres técnico e ministerial, pela procedência, com
aplicação de multa.
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:
7ª
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:
10ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
05060/2017-2
Unidade
gestora:
Fundo
Municipal
de
Investimentos
de
Cariacica
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
BRUNO
POLEZ
COELHO,
JOAO
FELICIO
SCARDUA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo:
01229/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 02802/2014-1, 01943/2013-3, 01942/2013-9
Recorrente: VERA LUCIA COSTA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo:
02782/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
04279/2012-1
Interessado: ALBINA CONSERVACAO E SERVICOS
TECNICOS LTDA, TACIANA PASOLINI MAGALHAES [ANDREI COSTA CYPRIANO, ISAAC PAVEZI PUTON, JEDSON MARCHESI MAIOLI (OAB: 10922-ES)]
Recorrente: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES [ALOIwww.tce.es.gov.br

ZIO FARIA DE SOUZA FILHO (OAB: 10041-ES), BRUNO RICHA MENEGATTI (OAB: 19794-ES), DIOGO PAIVA FARIA (OAB: 12151-ES), LUCAS CAMPOS DE SOUZA (OAB: 14235-ES), MARLILSON MACHADO SUEIRO
DE CARVALHO (OAB: 9931-ES), RODRIGO CAMPANA
TRISTAO (OAB: 9445-ES), RUBENS CAMPANA TRISTAO
(OAB: 13071-ES), WILER COELHO DIAS (OAB: 11011-ES)]
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo:
03525/2018-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Linhares
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável: RICARDO BONOMO VASCONCELOS
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo:
05564/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
04890/2016-5,
03242/2016-8
Recorrente: VERA LUCIA COSTA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Total: 9 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:
3ª
Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
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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:
9ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Recomendação. Arquivar.
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:
8ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Ressalva. Recomendação. Determinações. 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:
6ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
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 RO-

CHA,
PAULO
SERGIO
BELLO
BARBOSA
Adiamento:
6ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
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:
6ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
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:
5ª
Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo:
03315/2018-1
Unidade
gestora:
Instituto
de
Previdência dos Servidores do Município de Itapemirim
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
04980/2013-1
Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM-ES
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Total: 8 processos
Total geral: 78 processos
www.tce.es.gov.br

SESSÃO: 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO –
16/10/2018
Aos dezesseis dias do mês de outubro 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 36ª 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, 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 LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-geral das sessões ad hoc. O senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, nos termos dos artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, submeteu ao
Plenário, para discussão e votação, a ata da 35ª 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. – 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-3618/2018, que trata de Pedido de Reexame interposto pelo senhor Carlos Roberto Casteglione Dias e
outros, concedendo, em seguida, a palavra ao advogado
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dos interessados, senhor Pedro Josino Cordeiro, 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. PEDRO JOSINO CORDEIRO - “Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor conselheiro relator, senhor representante
do Ministério Público, neste Tribunal, boa tarde! O processo na origem, o Processo TC- 5817, de Cachoeiro de
Itapemirim, onde foi feita uma auditoria relativa ao exercício de 2012, que foram identiﬁcadas treze irregularidades. Dessas treze, feita a defesa, foram afastadas sete,
mantidas seis. E o acórdão, da então conselheira relatora
Márcia, culminou uma sanção de R$ 3.000,00 a cada um
dos agentes citados. Foram citados oito agentes que participaram dessas seis irregularidades que foram mantidas. E foi culminada uma multa de R$ 3.000,00 para todos e cada um deles. Bom, fazendo a veriﬁcação nas irregularidades cometidas por cada um dos agentes, veriﬁco
aqui Carlos Casteglione, irregularidade: seis irregularidades, multa R$ 3.000,00. Claudio Pighette, uma irregularidade, multa R$ 3.000,00. Curiosamente, na irregularidade que Claudio Pighette foi multado está presente lá naquelas irregularidades de Carlos Casteglione. Aí pensei,
há uma contradição aqui, como é possível o Casteglione
ter cometido seis irregularidades, que foram mantidas,
ter levado uma multa de R$ 3.000,00, multa mínima, e o
Claudio Pighette, que cometeu só uma daquelas, também ter levado de R$ 3.000,00. Isso é uma contradição.
Pensando depois um pouco melhor, isso se repete em vários outros apenados, por exemplo, a Deuceny teve também seis irregularidades, as quais eram as mesmas do
Claudio Pighette, a 3.1 - essa contradição não é possível
que tenha acontecido. E concluí que é uma contradição

aparente. Posso estar enganado, mas é aparente. Na
verdade, o apenamento, a cominação dessa multa de R$
3.000,00, foi devido a irregularidade 3.1. As demais não
tiveram peso suﬁciente para determinar na aplicação de
sanção. Caso tivesse, as multas para aqueles que cometeram seis, evidentemente não poderiam ser iguais ao
que cometeu só uma. Então, o peso dessas outras cinco
irregularidades é zero. São irregularidades que não demandam sanção. São irregularidades que pedem apenas
recomendações, determinações como aquelas que estão
presentes no acórdão. Há determinações ali no acórdão.
Então, o que acontece? Afastando a irregularidade 3.1,
afasta-se a condição necessária para aplicação da multa.
E a defesa, no recurso, fez exatamente isso, atacou o
item 3.1. E comprovou que não havia irregularidade nenhuma. O que foi reconhecido pela área técnica quando
elaborou a instrução técnica de recurso. Na instrução
técnica de recurso, a área técnica defende e sustenta o
afastamento da irregularidade 3.1. Porém, uma solução,
que está mais para Pilatos do que para Salomão, disse
que a multa é problema... não é questão da área técnica.
Que normalmente recomenda aplicação de multa nessa
e não recomendou o afastamento. Disse que a multa cabe ao relator e ao Plenário decidir se deve ou não ser
aplicada e sua dosimetria. A dosimetria já foi deﬁnida,
que foi uma multa mínima. Mas a sua aplicação é o nosso humilde entendimento que não é cabível. Afastado o
deslize, a irregularidade que motivou a multa, que foi só
um, item 3.1, não se justiﬁca mais manter essa cominação a nenhum dos citados. Vamos admitir, por outro lado, que meu raciocínio esteja incorreto. Ad argumentandum, vamos admitir até que o entendimento da Corte seja diferente. A multa aplicada foi de três mil reais. É exatamente o valor mínimo previsto no Regimento Interno,
combinado com a Lei Orgânica. Regimento interno esse
editado pela Resolução 261/2013. Ora, o ato ocorreu em
www.tce.es.gov.br

2012. O tempo rege o ato. A lei posterior não pode ter
efeito.... Não pode retroagir para aumentar a sanção. A
multa aplicável, se for decidido que deve ser aplicada,
deve retornar ao Regimento anterior, de 2002, Resolução
182, que prevê a multa mínima de 500 VRTEs. Sim, mas
poderiam argumentar. Mas a mínima é 500 VRTEs, poderia ser mais, poderia ser 1.500 VRTES, o que leva R$
3.000,00. Não, o acórdão é bem claro. Não cita o Regimento, pelo qual ampara a multa, mas coloca textualmente uma multa de R$ 3.000,00. Não fala em VRTEs, fala em reais. Que é uma referência clara no Regimento de
2013. E mais, há uma estranha coincidência, dá exatamente os 3%, que são R$ 3.000,00. Se não bastasse isso,
no Processo TC-2683/2012, diante de uma situação absolutamente igual a essa, foi seguido o Regimento Interno da Resolução 2002 para atos cometidos em 2012. E
foram julgados posteriormente, já na vigência da Resolução 261. A cominação é feita em função da lei que vigia
à época, porque o ato foi cometido. Então, restam dois
pedidos: o primeiro afastar por inteiro a multa, uma vez
que a irregularidade cometida foi afastada pela própria
instrução técnica de recurso. A área reconheceu que não
existe a irregularidade. E como a irregularidade foi aquela que deu a condição necessária e suﬁciente para aplicar
a multa de R$ 3.000,00. E sendo afastada, não cabe mais
a multa. Ou se o entendimento for diferente, e se mantiver a multa, que se aplique o Regimento vigente à época
em que o ato foi cometido, reformulando o valor da multa para o seu valor mínimo. Porque esse foi o entendimento do acórdão. A multa foi dada em seu valor mínimo. Agradeço! Muito obrigado!” O SR. CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente, vamos adiar.” 02) Após, o senhor conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO procedeu à leitura do relatório do processo TC-6297/2018, que trata
de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor
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Getúlio Darcy Curty Pires, 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 dos autos
ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. GETÚLIO DARCY CURTY PIRES –
“Boa tarde, conselheiro presidente, boa tarde demais
conselheiros, representante do Ministério Público. Queria, antes de me ater à irregularidade neste processo, fazer uma breve contextualização do que foi encontrado,
na época em que assumi a direção da Ceasa. Fui designado para ser diretor administrativo e ﬁnanceiro da Ceasa
em 2003, março de 2003. Não sei se é do conhecimento
de todos, então farei algumas pontuações do que foi encontrado quando lá cheguei. A Ceasa vivia um descalabro administrativo e ﬁnanceiro com total falta de controle. Não movimentava conta bancária desde 1996. Então,
todos os recursos que entravam no caixa da empresa
eram tratados em regime de caixa. A empresa não tinha
um conselho ﬁscal desde 1996. Não enviava nenhuma
documentação, nenhum balanço para esta Corte de Contas desde 1995. Um período obscuro em que foi gerido
naquele mercado da Ceasa. Três empresas, foi o período
da “liquidação” da Ceasa como empresa gestora daquele mercado. Foram extintas as três empresas para criação de uma quarta, que ia gerir o mercado da Ceasa... Isso causou um descontrole total da parte administrativa e
ﬁnanceira da Ceasa. E coube a mim, por solicitação, à
época, do Governador, assumir a Ceasa. Permitam-me só
um breve comentário, acredito que hoje tenho sido penalizado por ter ido lá consertar a Ceasa. Sem falsa modéstia, fui para lá com uma disposição enorme de trabalhar,
de fazer. E conseguimos, no meu entender, senão corrigir
100% de todos os desmandos administrativos, na sua

quase totalidade, isso foi conseguido. Mas não se consegue isso de um dia para o outro. Dizem que as empresas
públicas são usadas politicamente, em minha concepção
foi usada e abusada politicamente. Tem um período negro. E é por conta desse período negro que nós, gestores
da Ceasa, estamos sendo julgados, e diversas vezes notiﬁcados e multados. E foi o período da liquidação da empresa. Ao ser administrada, as três empresas naquele
mercado, as três empresas usavam o caixa único. Em decorrência desse caixa único ﬁquei no mínimo cinco, seis
anos tentando fazer uma adequação para que pudéssemos acertar a parte contábil da empresa. Vou passar depois um breve relatório desse – se os senhores permitirem - contexto que encontramos na Ceasa. Mas especiﬁcamente com relação a essa irregularidade deste processo, o que acontece? A Ceasa não tinha condição de ter
conta em banco por causa de diversas demandas trabalhistas. Então, colocamos a Ceasa no Siafem – na época,
Siafem. E ao colocar a Ceasa no Siafem, houve um choque de normativos contábeis. Porque a Ceasa é uma empresa de economia mista, ou seja, regida pela Lei 6.404.
E o Siafem, na época, como é hoje o Sigefes... trabalhava
no regime de caixa. E a Ceasa tem duas fontes de receitas, que o recurso entra no caixa até às 22hs – isso em
minha época como gestor da Ceasa. Então, quando dava
16 horas e o banco fechava, o resto do recurso que entrava na arrecadação da portaria e da pousada do produtor,
ﬁcava no caixa da Ceasa. E eram recolhidos através de
(palavra inaudível) no dia seguinte. Isso gera uma diferença mínima de um dia, ou se for no sábado e domingo,
de dois dias para regularizar as contas. Trouxe documentação para comprovar o que estou falando. Mas a Ceasa,
especiﬁcamente, é complicado também falar porque, veja bem, pegamos tudo o que existia de práticas ruins e
nocivas da Ceasa e fomos consertando. A empresa não
tinha conta em banco, não tinha toda e qualquer... a mewww.tce.es.gov.br

nor possibilidade de abrir uma conta em banco. Abrimos
duas contas, em 2004, uma no Banestes e outra no Banco do Brasil. E as duas foram bloqueadas pela Justiça do
Trabalho. Foi feito um trabalho de (palavra inaudível) de
contas, um descalabro total. A dívida inicial da Ceasa inicialmente em torno de 4,5 milhões de reais. Só de passível trabalhista, para 29 servidores, eram 13,5 milhões de
reais. Isso sem contar nos outras descontroles administrativos que pegamos lá. O não recolhimento dos tributos ao INSS. A parte ﬁnanceira e administrativa da empresa era totalmente irregular. E acreditamos que hoje ﬁzemos um trabalho de doze anos – que a pessoa que
administrar a partir de hoje, do dia em que saí, vai encontrar uma situação muito melhor. Mas não se conserta
de um dia para outro. O balanço da Ceasa, cheguei em
2013, estive aqui nesta Corte de Contas, procurei auxílio
e recebi da 4ª CT todo o auxílio possível. A parte técnica
me ajudou muito, orientou muito. Conseguimos ir caminhando, paulatinamente, e consertando todas as inconsistências que achávamos no balanço. Só que as normativas contábeis não podem ser resolvidas de um dia para
outro. Tomamos por base o balancete de 2001, e usamos
aquele balancete que era utilizado no entreposto, o mesmo plano de contas para permanecer para ter começo,
meio e ﬁm. Então, tínhamos duas contas de almoxarifado; duas contas de patrimônio, uma paralisada porque
não podia... vou citar um exemplo, um saldo de uma conta permissionária, que são os usuários do mercado do
Ceasa, que tinha saldo de R$ 1.164.000,00, mas não podia pura e simplesmente baixar. Mas não tinha documentos comprobatórios dizendo de onde veio aquele recurso. Não podia baixar, mas também não podia cobrar
de ninguém se não tinha documento que comprovasse
isso. Era um descalabro total. Isso é um dos muitos exemplos que poderia ﬁcar citando. Pediria que não que fosse
olhado com paciência, mas com outros olhos o trabalho
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que foi realizado pela diretoria da Cessa 2 no período de
2003/2015. Gostaria de entregar depois ao conselheiro
relator os documentos que comprovam que a irregularidade foi sanada. Muito obrigado!” O SR. CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente, vamos deferir os pedidos de juntada e adiar o
julgamento.” 03) Após, o senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, em razão de sustentação oral solicitada, passou a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, que
procedeu à leitura do relatório do processo TC6298/2015, que trata de Pedido de Reexame interposto
pelo senhor Osmar Passamani, concedendo, em seguida,
a palavra ao advogado do interessado, senhor Pedro Josino Cordeiro, 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. PEDRO JOSINO CORDEIRO – “Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do
Ministério Público de Contas, Boa tarde! Este processo de
Marilândia, vou me permitir, antes de entrar na discussão do acórdão, fazer uma pequena digressão sobre alguns aspectos que os senhores conhecem, mas entendo
que não é demais tornar a falar a respeito. A questão da
punição, sanção cominação. Na verdade, quando alguém sofre uma sanção, seja no universo penal, no administrativo, essa sanção, essa punição, tem dupla ﬁnalidade. Uma retributiva, você paga pelo erro que fez, e que
tem o caráter também inibidor. Atenção, vocês outros
que ﬁzerem vão sofrer a mesma condenação. Essa é uma
delas. A outra é educativa, corretiva, que visa evitar por
meio da demonstração do erro cometido que se faça novamente aquele tipo de procedimento. São essas duas

funções essenciais que uma cominação possui. Esse é o
primeiro aspecto. O segundo, é uma discussão a respeito
de direito e de justiça. Muitos pensam que direito é sinônimo de justiça. Se assim fosse, os Tribunais chamavam
Tribunais de Direito, e não Tribunal de Justiça. Direito é
aquele conjunto de normas, regramentos, hábitos, costumes, doutrinas. E a justiça é a aplicação dessas normas, dessas regras, da doutrina, em cima de um caso
concreto. Permitindo que o juiz, à luz das circunstâncias,
das condições em que aquele fato ocorreu, possa aplicar
o direito sobre ele. E aí decidir, ﬁrmar convicção, e decidir. Houve ou não irregularidade? Houve ou não ilicitude? Absolver ou condenar! E, em condenando, ver em
que circunstâncias o ilícito ocorreu para poder deﬁnir se
pune, se comina alguma sanção ou não. E se resolver cominar, aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isto é, cominar uma sanção consoante à
gravidade do ilícito cometido à luz das circunstâncias em
que ele se realizou. Porque ﬁz essa pequena digressão?
Porque a questão de Marilândia, que vai ser tratada agora, se insere dentro desse contexto. Foi veriﬁcada a seguinte irregularidade no Município de Marilândia depois
de uma auditoria realizada por este Tribunal, que abrangeu os anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Os três
primeiros anos, gestão do sr. Geder Camata; os dois últimos, gestão do sr. Osmar Passamani. E tem auditado,
gastos de combustível destinados a viaturas da educação. Muito bem! Qual foi a irregularidade que a área técnica concluiu ao ﬁnal dessa auditoria? Os instrumentos
de controle quanto a abastecimentos, na frota de veículos da educação, em Marilândia, não eram perfeitos.
Não eram perfeitos! Abrindo espaço para possíveis utilizações indevidas dos veículos. Não eram perfeitos. Uma
maravilha. Porque conheço muito pouca coisa no mundo
que é perfeita. Diria que o controle sendo bom, sendo satisfatório, mas não perfeito, não é irregular. A menos que
www.tce.es.gov.br

eu queira que tudo aquilo que não seja perfeito, seja considerado irregular. Pois aqui, fere o bom senso. Tanto é
assim que o ano de 2010, 11, 12, 13 e 14 o Tribunal não
apontou uma única irregularidade nesses itens. Mas
apontou na auditoria e 2015. Muito bem! Não determinou na auditoria de 2015 nenhum ressarcimento, o que
signiﬁca que os controles eram bons, porque permitiu a
liquidação. A liquidação de despesas foi feita corretamente. Contratou-se o que se precisava, recebeu-se o
que contratou, e aplicou-se naquilo a que se destinava.
Essa é a liquidação. Não houve imputação de ressarcimento. Então, não houve irregularidade. Deﬁnitivamente! Os controles existentes eram bons, satisfatórios. Não
eram perfeitos, por quê? Porque não havia o descritivo:
onde é que o veículo ia, quem dirigia, qual quilometragem, quem transportava, qual o trabalho que ia fazer.
Em suma, indescritível adicional que permitisse comprovar que aquele combustível era usado exatamente naquilo. Particularmente, defendo alguns administradores
aqui, há algum tempo, e ainda não vi nenhum controle
desse ser feito em nenhuma administração. Não vi. Vi
controles a respeito da aquisição do uso. Mas não esse
controle desse nível de detalhe. Mas isso seria um controle perfeito se houvesse esse detalhamento. A irregularidade está afastada porque o controle era bom e existia.
Mas o aperfeiçoamento do controle é bom. E o que fez o
sr. Osmar Passamani em 2015, em 03 de agosto de 2015?
Recebeu a notiﬁcação dessa irregularidade em julho de
2015, em agosto de 2015 foi editada uma normativa estabelecendo as regras e procedimentos para o controle
de combustível no Município de Marilândia. Normativa
essa que foi adaptada das Normas Padrão de Ação, que
o conselheiro Ranna conhece bem, a NPA, que é usada
na Força Aérea, onde todo procedimento rotineiro tem
uma norma padrão de ação. Ali deﬁne o procedimento, o
responsável, o prazo, como é feito. Similar a ISO, que é
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extraído da norma (palavra inaudível), do exército norte
americano. Marilândia fez isso. Essa normativa foi aplicada a partir de agosto de 2015. Toda viatura possui a
sua prancheta, o seu log book. Eu julgava que essa normativa fosse ser sugerida pela Corte de Contas a todos os
gestores do Estado do Espírito Santo, para usá-la como
modelo, adaptando cada uma a sua realidade. Então,
não havia irregularidade nenhuma. Entretanto, o acordão em que argumentamos tudo isso, que trazemos
aqui, traz o seguinte: “Ausência do controle de gasto com
combustível se dá, é o que se percebe pelo não envio dos
cupons de abastecimentos, que impossibilita apurar sob
a ﬁnalidade pública do uso dos veículos. Cabe ao gestor
implantar os principais sistemas de controle, inclusive de
combustível”. E comina uma multa de R$ 3.000,00 aos
dois gestores. Não houve irregularidade para culminar
multa. A própria instrução técnica diz que o controle não
era perfeito. Exigia apenas um aperfeiçoamento para se
transformar de bom em perfeito. O que foi feito. Mas
veio uma multa. A função educativa, corretiva, instrutiva
da Corte, foi cumprida pela recomendação de que se ﬁzesse um melhor controle. Não há o que fazer, uma sanção de caráter retributivo, punitivo. Por dois motivos, primeiro porque que não houve irregularidade. Se não houve, não há sanção. Na verdade, esses cupons que se fala
no acórdão, que não eram apresentados, eram citados
nas notas ﬁscais. Isso é que permitiu que as liquidações
fossem feitas. Eles, simplesmente depois que a nota ﬁscal era testada, eram descartados. Com a normativa,
passaram a ser guardados e registrados. Repetindo, não
havia nenhum procedimento irregular. Isso tanto é verdade que a Corte não detectou nas auditorias que fez nos
anos de 2010, 11, 12 13 e 14. Porque não se diga que a
auditoria é feita por amostragem, estou falando aqui
controle de combustível que é uma coisa que a Corte
sempre primou em veriﬁcar. A área técnica não identiﬁ-

cou, nesses anos, nenhuma irregularidade ao controle.
Descobriu sim, por impulso externo, a necessidade de um
aperfeiçoamento no controle. Melhorar o controle, não
que fosse irregular, mas precisava ser melhorado. E isso
foi feito. Não há nenhum cabimento na multa. Primeiro,
porque não se aplica nenhuma regra de direito. Se não
houve irregularidade, não há diploma legal que se aplique. E segundo, porque isso não traduz justiça. A justiça
é a aplicação do direito ao caso concreto. Nesse caso
aqui, não há nenhuma razão para se cominar sanção ao
gestor. Peço, portanto, ao conselheiro relator, que reforme o acórdão original e afaste essa sanção imputada ao
gestor. Muito obrigado!” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Senhor presidente,
agradeço à participação. Solicito a juntada das notas taquigráﬁcas. Estou adiando o processo.” 04) Após a realização de sustentações orais, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, passou a palavra à senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, para apreciação do processo
TC5023/2017, que trata de Prestação de Contas Anual da
Secretaria de Estado, Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, exercício 2016, com pedido de preferência. 05) Após a realização de sustentações orais e
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. Sua excelência iniciou sua relatoria pelo processo TC-6310/2018, que trata de Representação em face da Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Comunicação de Vitória, incluso em pauta
para revogação de medida cautelar anteriormente deferida. 06) Na apreciação do processo TC-10496/2016, que
trata de Representação em face do Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo, o relator, senhor conselheiro
www.tce.es.gov.br

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, proferiu seu
voto pela procedência parcial, com emissão de recomendação, concordando com a área técnica e divergindo do
parecer ministerial. Aberta a discussão e votação, os senhores conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN acompanharam o entendimento do relator e o senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO solicitou vista dos autos. 07) Na apreciação do processo TC-1463/2018, que
trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor João Bosco Dias, constante da pauta do senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, o
senhor procurador-geral do MPEC LUCIANO VIEIRA devolveu o processo de vista e reiterou o parecer ministerial constante dos autos, pelo provimento parcial ao recurso, mantendo a emissão de Parecer Prévio pela rejeição das contas. O relator explicitou que mantém a irregularidade questionada pelo parquet, mas considera
que não há potencial ofensivo para macular as contas,
razão pela qual votara pelo provimento parcial ao recurso, com emissão de Parecer Prévio pela aprovação com
ressalva das contas. Aberta a discussão e votação, o Plenário acompanhou o relator, restando vencido o senhor
conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO,
que acompanhou os pareceres técnico e ministerial. 08)
No julgamento do processo TC-4383/2018, que trata de
Pedido de Reexame interposto pelo senhor Sérgio Farias
Fonseca, o relator, senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN, reformulou seu voto anteriormente proferido, aderindo ao voto-vista proferido
pelo senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO
na sessão próxima passada, pelo provimento ao recurso,
com afastamento da multa. Aberta a discussão e votação, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO acompanhou o entendimento original do relator, acompanhando os pareceres técnico e ministerial,
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pois entende ter havido erro grosseiro na conduta do
gestor; ao adquirir veículo com recursos do Fundo de
Combate às Desigualdades Regionais e que a recomposição do fundo não afasta a irregularidade; o senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO esclareceu que
não afastou a irregularidade, apenas mitigou os seus
efeitos, afastando a multa anteriormente imposta, por
entender que houve boa-fé por parte do gestor, quando
recompôs o Fundo de Combate às Desigualdades Regionais; e o senhor procurador-geral do MPEC LUCIANO
VIEIRA ressaltou que a boa-fé cessa com a citação e que
o gestor do caso em tela recompôs o Fundo de Combate
às Desigualdades Regionais apenas depois de sua citação
por esta Corte. O plenário acompanhou o voto do relator, pelo conhecimento e provimento ao recurso, com o
afastamento da multa, restando vencido o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO acompanhou o entendimento original do relator, acompanhando os pareceres técnico e ministerial, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO RODDRIGO FLAVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN –
“Neste processo, chamo a atenção do conselheiro Carlos
Ranna, que pediu vista e me acompanhou. Coloquei o voto, li, após a sustentação oral; negando provimento ao
recurso, da parte, baseado em dois pontos centrais. O
gestor adquiriu um veículo para o gabinete do prefeito,
conselheiro Ranna, com recurso do “fundo de combate
às desigualdades regionais”. Entendi que, pela clareza da
lei, não haveria outra interpretação. E entendi que teria
sido cometido ali um erro grosseiro. Esse é o primeiro
ponto. O segundo ponto é que a comissão que trata da
decisão do prefeito, trata antes, que dá o parecer, um
membro – de uma comissão de três – alertou pela impossibilidade da utilização de recurso. E assim desenvolvi o
meu voto. O conselheiro Rodrigo desenvolveu um raciocínio, que vou ler apenas quatro parágrafos para explicar,

principalmente a vossa excelência que estou aderindo ao
voto dele, por quê? (leitura) Essas são as razões, basicamente, que levaram o conselheiro Rodrigo Coelho divergir de minha posição. E com base nelas, encontrei que
são varáveis atenuantes a conduta do gestor. Por isso estou explicando que estou me unindo à decisão do conselheiro Rodrigo.” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – “Senhor presidente, agradeço as observações do conselheiro Rodrigo, mas com devida vênia, vou ﬁcar com o voto original, acompanhando a
área técnica e o Ministério Público. Entendo até as razões colocadas pelo conselheiro Rodrigo Coelho. Mas
não há como não ver o erro grosseiro ali. Não há como
saber que fundo para erradicar desigualdade regional
não dá para comprar coisa fora do escopo. Ainda que
houvesse a recomposição, para mim permanece a irregularidade. Então, não posso dizer que está regular porque recompôs o erário público. Recompôs, mas a irregularidade se mantem. Por conta disso, mantenho meu entendimento acompanhando a área técnica e o Ministério
Público.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO – “Pela ordem, presidente! No voto que prolatei
– agradeço o conselheiro Rodrigo Chamon pelo acompanhamento – não afastamos a irregularidade. Mitigamos
a multa por entender que os argumentos, ora colocados,
são suﬁcientes para observar a boa-fé do gestor nesse
caso concreto. E reconhecendo a realidade da grande
maioria dos municípios de pequeno porte do Estado do
Espírito Santo, esse entendimento também não é paciﬁcado entre eles. Porque muitas vezes – aí é o caso dele ter
recurso não vinculado – tornava possível ele adquirir o
veículo sem acessar esses recursos. Ao meu juízo, olhando o processo, conversando com o processo, faz-me entender que na avaliação dele esses recursos não vinculados poderiam ser utilizados efetivamente para medidas
municipais que fossem de maior interesse do seu cidawww.tce.es.gov.br

dão. Então, só queria deixar registrado que não estamos
afastando a irregularidade em si, mas estamos mitigando a sanção por conta da característica e boa-fé do gestor. Inclusive fazendo a recomposição do fundo, tão logo
percebeu que deveria ter feito a aquisição do veículo com
recursos novos vinculados. Só para deixar o esclarecimento da manutenção da irregularidade. E nisso não há
discordância de nenhum de nós.” O SR. PROCURADOR-GERAL LUCIANO VIEIRA – “Em se tratando de aplicação
de recurso público, principalmente, no caso, por ter o
gestor disponibilidade de recursos não vinculados, acho
que a lógica é até inversa – in dubio pro societate. Deveria o gestor, na dúvida, com o mínimo de diligência, ter
usado os recursos disponíveis, e não aquele que se teria
dúvida. Se teria um mínimo de dúvida, deveria usar os recursos não vinculados. Até porque a lei traz hipóteses
muito restritas. E a boa-fé, ele adotou o estorno, a recomposição, apenas depois de notiﬁcado pelo Tribunal
de Contas. E em direito, a boa-fé cessa a partir da citação. Então, poderia até sim ser sopesado, mas se ele tivesse adotado essa postura antes. Só diante de uma iniciativa do Tribunal que ele voltou atrás. E tolerar é até
um recado para os outros, que pode fazer. Se vier a ser
denunciado e o Tribunal ﬁscalizar, ele vai sofrer as consequências, se não vai passar tudo bem, vai poder continuar usando. Caso ele seja notiﬁcado ou citado, ele estorna
e ﬁca ok. Caso não, vai passar e o recurso, que deveria
ser aplicado numa determinada ﬁnalidade, pode ter sido
desviado ﬁnalisticamente.” O SR. CONSELHEIRO RODDRIGO FLAVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Presidente,
acho que o efeito pedagógico, inclusive do debate, está
posto. Na verdade, o art. 3ª, da Lei de Combate às Desigualdades Regionais, versa sobre a criação de uma conta
especíﬁca. E a que se destina. No rol, no inciso IX, está
transportes. A cadeia decisória que culminou com o ato
ﬁnal do prefeito foi com base... Acho que depois deste
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debate, com a manutenção da irregularidade, apenas retirando a multa, tenho impressão de que o efeito pedagógico está colocado. Sem sombra de dúvida! Embora,
tivesse passado esta semana oscilando entre o meu voto
e o voto do conselheiro Rodrigo. Essa linha tênue sempre
existirá na nossa atuação. Mas estou confortável com a
decisão.” 09) No julgamento do processo TC-3251/2018,
que trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo
senhor Orly Gomes da Silva, o relator, senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, proferiu seu voto pelo
conhecimento do recurso como direito de petição, encaminhando os autos à área técnica e Ministério Público
Especial de Contas, para emissão de parecer. Aberta a
discussão, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO solicitou vista dos autos. 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, mitigando o artigo 84 do Regimento Interno da Corte, adiou o julgamento dos processos TC7343/2013 e TC-2270/2017, para aguardar o retorno daquele conselheiro, que havia proferido voto quando atuava na substituição. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos
sessenta e um processos constantes da pauta, ﬂs. 16 a
27, 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 vinte e cinco minutos, convocando, antes,
os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores auditores e senhor procurador para a próxima que será Especial, destinada ao prosseguimento da apreciação do
Recurso de Reconsideração interposto em face do Parecer Prévio TC-066/2017, que apreciou a Prestação de
Contas Anual do Governador do Estado do Espírito Santo
relativa ao exercício de 2016, a ser realizada no dia 22 de

outubro de 2018, segunda-feira, às 11:00 horas. E, para
constar, eu, LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-geral
das sessões ad hoc, 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 DA ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DO
PLENÁRIO – 16/10/2018
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo:
07321/2009-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muqui
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Apensos:
03101/2013-1
Denunciante:
Identidade
preservada,
Identidade
preservada,
Identidade
preservada
Responsável:
ALUISIO
FILGUEIRAS
[MARIA CLAUDIA DE ARAUJO BERALDI], CARLOS RENATO PRUCOLI, NICOLAU ESPERIDIAO NETO
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
06603/2016-4
Classiﬁcação:
Prejulgado
Suscitante:
Conselheiro
Efetivo (Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun)
Terceiro
interessado:
FORUM
DAS
CARREIRAS TIPICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Vista:
Rodrigo
Flávio
Freire
Farias
Chamoun
(Vista
1ª
Sessão)
Deliberações: Acórdão. Formar prejulgado nos termos
do voto-vista do conselheiro em substituição Marco Antonio. Por maioria, vencido o relator, que acompanhou
área técnica e MPEC.

Processo:
07532/2016-1
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
Bom
Jesus
do
Norte
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
10022/2014-4
Interessado: GIVALDO LUIZ PANETTO [FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO (OAB: 5603-ES)], MARCELO DE SOUZA PREPETA, PEDRO CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR, SYLVIO RIBEIRO AREAS NETO
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS
DO
ESTADO
DO
ESPIRITO
SANTO
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo:
08750/2016-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
05982/2010-6
Recorrente: ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO, ANA MARCIA SALES DA PENHA, ELIARIO DA SILVA LEAL, NORMA AYUB ALVES [FERNANDO ALVES AMBROSIO (OAB: 4508-ES)], SILVANA BATISTA SALES, SIMONE BEIRIZ SOUZA ROCHA
Deliberações: Acórdão. 1) Conhecer - 2) Provimento parcial - Afastar responsabilidade de Norma Ayub Alves, Alexandre Roger Maciel Ribeiro e Simone Beiriz de Souza
Rocha - 3) Converter em TCE - Contas irregulares - ressarcimento - multa individual 500 VRTE p/ SImone Beiriz de
Souza Rocha, Ana Márcia Sales da Penha, Eliário da Silva Leal e Silvana Batista Sales - 4) Determinações - 5) Ratiﬁcar e retiﬁcar parcelamentos - 6) Deferir parcelamento de Ana Márcia Sales da Penha e Eliário da SIlva Leal.
Processo:
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Unidade gestora: Escola de Serviço Público do Espírito Santo, Secretaria de Estado da Educação
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Representante: Deputado estadual (ES, SERGIO MAJESKI)
Responsável:
DANGELA
MARIA
BERTOLDI
VOLKERS,
HAROLDO
CORREA
ROCHA
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.
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
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Coelho do Carmo.
Processo:
09318/2017-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Baixo Guandu, Câmara Municipal de Cariacica, Câmara Municipal de Castelo, Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Câmara Municipal de Divino de
São Lourenço, Câmara Municipal de Iúna, Câmara Municipal de Marataízes, Câmara Municipal de Muniz Freire, Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício:
2017

Responsável: ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES, ANGELO CESAR LUCAS, ANGELO GUARCONI JUNIOR, GEDELIAS DE SOUZA, JOSE CARLOS BARRETO RANGEL,
ROGERIO CEZAR, WARLEN CESAR BORTOLI, WILLIAN
DE SOUZA DUARTE [VANDA BITENCOURT PINHEIRO BUENO], WILTON MINARINI DE SOUZA FILHO
Deliberações: Acórdão. 1) Manter irregularidade - 2)
Acolher razões de justiﬁcativas de Wilton Minarini de
Souza Filho - 3) Rejeitar razões de justiﬁcativas - Multa
individual R$3000 p/ Alexandre Bastos Rodrigues, Angelo Cesar Lucas, Warlen Cesar Bortoli, Willian de Souza
Duarte, Gedelias de Souza e Angelo Guarçoni Junior - 3)
Multa individual R$ 3000 p/ José Carlos Barreto Rangel e
Rogério Cezar - 4) Arquivar.
Processo:
09353/2017-8
Classiﬁcação:
Uniformização
de
Jurisprudência
Responsável: GENALDO RESENDE RIBEIRO [MARIANA GOMES AGUIAR (OAB: 22270-ES), RODRIGO BARCELLOS GONCALVES (OAB: 15053-ES)], ISABEL CRISTINA
SA RIBEIRO DE SANTANA, WAGNER RIBEIRO MASIOLI
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Admitir o incidente. Reconhecer
a existência da divergência. Negar exequibilidade a artigo de lei municipal que preveja verba indenizatória. Fixar entendimento. Conceder prazo p/ recolhimento. Arquivar. Nos termos do voto do relator, que encampou o
voto-vista do conselheiro Domingos Tauner.
Processo:
03618/2018-1
Unidade
gestora:
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
05817/2013-5
Interessado: BRUNO SACRE DE CASTRO [LUISA PAIVA
www.tce.es.gov.br

MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO
(OAB: 17169-ES)], DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.,
EVERTON COSTA DE REZENDE [LUISA PAIVA MAGNAGO
(OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169ES)], 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: 17169ES)], 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: 17169-ES)], SORAYA
HATUM DE ALMEIDA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
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Processo:
05010/2018-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
08979/2016-9,
03243/2014-6
Recorrente: ROMEU LOPES DE SOUZA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento.
Manter AC. Arquivar.
Processo:
06297/2018-1
Unidade
gestora:
Centrais
de
Abastecimento
do
Espírito
Santo
S/A
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
06297/2015-6
Interessado:
CARMO
ROBILOTTA
ZEITUNE, JOSE CARLOS BUFFON, JOSE PAULO VICOSI
Recorrente: GETULIO DARCY CURTY PIRES [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo:
06310/2018-2
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Comunicação de Vitória
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Apensos:
07738/2018-9
Representante: SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA [ADRIANE NUNES LOPES DE OLIVEIRA (OAB: 273229SP), 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: 411063SP), WILSON CHAVES DA SILVA (OAB: 201301-SP)]
Responsável: DAVI DINIZ DE CARVALHO, TIAGO
MULLER VALCHER, VANDER BORGES DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. revogar medida cautelar - notiﬁcar - dar ciência representante
Processo:
06411/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Interessado: MARCIA CRUZ PEREIRA ANDRIOLO, MAX
FREITAS MAURO FILHO [ALTAMIRO THADEU FRONTINO
SOBREIRO (OAB: 15786-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), FERNANDA MELLO
PEREIRA (OAB: 12984-ES), FERNANDA MELLO PEREIRA
(OAB: 12984-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Requerente:
IRANILSON
CASADO
PONTES
Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.
Processo:
07258/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Apensos:
05782/2016-1
Requerente: MAURICIO ALVES DOS SANTOS [FERNANDO
ALVES
AMBROSIO
(OAB:
4508-ES)]
Deliberações: Parecer Prévio. Não conhecer. Arquivar.
Total: 14 processos
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
www.tce.es.gov.br

Processo:
05289/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
07105/2010-2
Interessado: AUDILEIA RODRIGUES MARQUES [LUIS
GUILHERME DUTRA AGUILAR (OAB: 19659-ES), RAFAEL VARGAS DE MORAES CASSA (OAB: 17916-ES), RENATA DUTRA AGUILAR (OAB: 23896-ES), VINICIUS PAVESI LOPES (OAB: 10586-ES)], DJALMA DA SILVA SANTOS [HENRIQUE DE SOUZA PIMENTA (OAB: 20558-ES),
MARIA CHARPINEL SANTOS (OAB: 22151-ES)], IRANETE MARIA FURTADO MACEDO, JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR, JULIO CESAR DE OLIVEIRA [LUIS GUILHERME DUTRA AGUILAR (OAB: 19659-ES), RAFAEL VARGAS DE MORAES CASSA (OAB: 17916-ES), RENATA DUTRA AGUILAR (OAB: 23896-ES), VINICIUS PAVESI LOPES (OAB: 10586-ES)], ULYSSES DE CAMPOS
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
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
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna
de Macedo.
Processo:
09924/2016-1
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
São
Roque
do
Canaã
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Representante:
RUBENS
CASOTTI
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TOR RICARDO DE OLIVEIRA (OAB: 20546-ES)]
Responsável: MARCOS GERALDO GUERRA, RUBENS CASOTTI [VICTOR RICARDO DE OLIVEIRA (OAB: 20546-ES)]
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

Processo:
02015/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica
Classiﬁcação: Fiscalização Ordinária - Auditoria
Responsável: GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Deliberações: Acórdão. Homologar o Plano de Ação.

lativa
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Deputado estadual (ES, ESMAEL DE ALMEIDA)
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado

Processo:
05037/2017-3
Unidade
gestora:
Procuradoria
Geral
do
Município
de
Vila
Velha
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Processo:
02512/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente:
MUNICIPIO
DE
IBITIRAMA,
REGINALDO
SIMAO
DE
SOUZA
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado

Processo:
07013/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Representante:
Ministério
Público
de
Contas,
WELLINGHTON
NASCIMENTO
DE
LIMA
Responsável:
CLAUDIA
HACKBART
TEIXEIRA,
FLAVIA
LYRA
NUNES
Terceiro interessado: GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Improcedência. Arquivar.

Processo:
05020/2017-8
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Ressalvas. Quitação.
Recomendação. Arquivar.

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
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Parecer Prévio. Conhecer. Provimento parcial. Aprovação com ressalvas. Determinação. Recomendação. Arquivar. Por maioria, nos termos do voto do relator. Parcialmente vencido conselheiro Ranna, que acompanhou área técnica e MPEC, pelo provimento parcial ao
recurso, com emissão de PP pela rejeição das contas.

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:
08258/2017-6
Unidade
gestora:
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
06941/2009-5
Interessado:
EDSON
HENRIQUE
PEREIRA,
LUCILEA
DIAS
FERREIRA
Recorrente: LUCILEIA DIAS FERREIRA FIOROTTE
Deliberações: Decisão. Sobrestamento
Processo:
Unidade

gestora:

08986/2017-7
Assembleia
Legis-

www.tce.es.gov.br

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)
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.
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
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018

36

ATOS DO PLENÁRIO

Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Parecer Prévio. Conhecer. Provimento parcial. Aprovação com ressalvas. Determinação. Recomendação. Arquivar.
Processo:
04383/2018-8
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
Jerônimo
Monteiro
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
05555/2017-5
Recorrente:
SERGIO
FARIAS
FONSECA
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento. Afastar
multa. Arquivar. Nos termos do voto do relator, que encampou o voto-vista do conselheiro Coelho. Vencido o
conselheiro Ranna, que acompanhou o voto original do
relator, pela negativa de provimento ao recurso.
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
Recorrente:
EVILASIO
DE
ANGELO
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
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
[LUI-

SA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO
JOSINO
CORDEIRO
(OAB:
17169-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta

- disponibilização da MT 777/2018 e Plano de Ação do
Apêndice 352/2018

Total: 12 processos

Processo:
03205/2016-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Responsável:
JARBAS
RIBEIRO
DE
ASSIS JUNIOR, MAX FREITAS MAURO FILHO
Deliberações: Decisão. inclusão PAF-2019 - notiﬁcação

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo:
01192/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
06796/2016-3
Interessado:
PAULO
LEMOS
BARBOSA
Recorrente: Membros do Ministério Público de
Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
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
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado

Processo:
03286/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica
Classiﬁcação:
Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Responsável: GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR,
STEFANE LEGRAN GONCALVES VILACA MACEDO
Deliberações: Decisão. inclusão PAF-2019 - notiﬁcação
- disponibilização MT 761/2018 i Planilha de Plano de
Ação - Apêndice 332/2018.

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO

Processo:
03432/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Fundão
Classiﬁcação:
Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Responsável:
EDMILSON
CARVALHO DE ARAUJO, JOILSON ROCHA NUNES
Deliberações: Decisão. inclusão PAF-2019 - notiﬁcação

Processo:
02263/2016-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Classiﬁcação:
Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Responsável: ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI, GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
Deliberações: Decisão. Inclusão PAF/2019 - notiﬁcação

Processo:
03452/2016-7
Unidade
gestora:
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classiﬁcação:
Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Responsável:
LUCIARA
BOTELHO
MO-

Total: 2 processos
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RAES
JORGE,
VICTOR
DA
SILVA
COELHO
Deliberações: Decisão. inclusão PAF-2019 e notiﬁcação
Processo:
04089/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação:
Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Responsável:
CATIA
CRISTINA
VIEIRA
LISBOA,
LUCIANO
SANTOS
REZENDE
Deliberações: Decisão. Inclusão no PAF/2019 - notiﬁcar
- disponibilizar MT 770/2018 e Plano de Ação n Apêndice 347/2018
Processo:
04090/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classiﬁcação:
Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Responsável:
ALESSANDRA
SANTOS
ALBANI,
EDSON
FIGUEIREDO
MAGALHAES
Deliberações: Decisão. inclusão no PAF-2019 e notiﬁcação
Processo:
04338/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classiﬁcação:
Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Responsável:
JOAO
FERNANDO
PASSAMANI,
LUIZ
CARLOS
PIASSI
Deliberações: Decisão. Inclusão PAF/2019 - notiﬁcação disponibilização da MT 763/2018 e Plano de Ação Apêndice 334/2018.
Processo:
04651/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Classiﬁcação:
Contro-

le Externo - Fiscalização - Monitoramento
Responsável:
ANA
ROSA
MARIN
SILVA,
LAURO
VIEIRA
DA
SILVA
Deliberações: Decisão. Inclusão no PAF-2019 e notiﬁcação

Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
Interessado:
FRANCISCO
AMALIO
GRIJO
Responsável:
BERT
KARL
BREUEL
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Decisão. Citação 30 dias

Processo:
04653/2016-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classiﬁcação:
Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Responsável:
DANIEL
SANTANA
BARBOSA,
EDUARDO
RIBEIRO
MORAIS
Deliberações: Decisão. Inclusão no PAF-2019 e notiﬁcação

Processo:
03251/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Recorrente: ORLY GOMES DA SILVA [JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597-ES), MARCOS PAULO GOMES DIAS (OAB: 15044-ES), OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES)]
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna
de Macedo.

Processo:
04654/2016-3
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
São
Roque
do
Canaã
Classiﬁcação:
Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Responsável:
ORLEI
AMARAL
CARDOSO,
RUBENS
CASOTTI
Deliberações: Decisão. Inclusão no PAF-2019 e notiﬁcação
Processo:
04656/2016-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classiﬁcação:
Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Responsável: LUZILENE RAMOS, SERGIO MENEGUELLI
Deliberações: Decisão. Inclusão no PAF-2019 e notiﬁcação
Processo:
08446/2017-9
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Cultura de Vitória
www.tce.es.gov.br

Total: 14 processos
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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:
8ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
02270/2017-6
Unidade gestora: Companhia de Desenvolvimento de Vitória, Prefeitura Municipal de Vitória
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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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:
11ª
Sessão
Deliberações: Adiado

Unidade
gestora:
Câmara
Municipal
de
Conceição
do
Castelo
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
05997/2017-1,
02961/2008-7
Interessado:
DIOGGO
BORTOLINI
VIGANOR, ROSALIA APARECIDA DE CASTRO NETO
Recorrente: HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA [LEONARDO NEVES CORTELETTI (OAB: 20319-ES)]
Deliberações: Decisão. Sobrestamento

Processo:
05023/2017-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: JOAO CARLOS COSER [CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB: 9787-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO (OAB: 19260-ES)]
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Recomendação. Arquivar.

Processo:
04042/2018-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Proﬁssional
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável:
CAMILA
DALLA
BRANDAO,
VANDERSON
ALONSO
LEITE
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Processo:
05055/2017-1
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Educação
de
Serra
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: IZOLINA MARCIA LAMAS SILVA, NELCI
DO BELEM GAZZONI [CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB: 9787-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB:
6381-ES), LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO (OAB:
19260-ES), MILENA GOTARDO COSME (OAB: 19148-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo:

Processo:
04530/2018-1
Unidade gestora: Fundo Especial de Apoio ao Programa Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo:
04532/2018-1
Unidade
gestora:
Fundo
Especial
de
Apoio
ao
Programa
Caminhos
do
Campo
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Processo:
05564/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
04890/2016-5,
03242/2016-8
Recorrente: VERA LUCIA COSTA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Total: 9 processos
AUDITOR MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo:
07127/2016-8
Unidade gestora: Fundo Ambiental do Município 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:
07369/2016-7
Unidade gestora: Fundo Municipal do Procon de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável: MARCELO NOLASCO DE ABREU
Deliberações: Adiado
Processo:
05840/2017-7
Unidade gestora: Faculdade de Ensino Superior de Linhares
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: MARCIO RONEY SANTOS CORREIA, MARIA THEREZA COSTA GUIMARAES E SOUZA, SANDRA MARA MENDES DA SILVA BASSANI
Deliberações: Adiado

02322/2018-8
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Processo:
00064/2018-1
Unidade gestora: Faculdade de Ensino Superior de Linhares
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Gestor da UG (Faculdade de Ensino Superior de Linhares, JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA)
Deliberações: Adiado
Processo:
03315/2018-1
Unidade
gestora:
Instituto
de
Previdência dos Servidores do Município de Itapemirim
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
04980/2013-1
Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM-ES
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Total: 5 processos
Total geral: 61 processos
SESSÃO: 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO –
23/10/2018
Aos vinte e três dias do mês de outubro 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 37ª Sessão Plenária Ordinária deste Tribunal do
corrente exercício. Integrando o Plenário estiveram presentes os senhores conselheiros 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 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 36ª 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, tendo em vista o escoamento do prazo regimental previsto no artigo 441 do Regimento Interno para
a apresentação de emendas ao Projeto de Instrução Normativa constante do processo TC-7859/2018, nos termos do artigo 101, § 1º, da Norma Interna desta Corte,
pretendendo alterar a Instrução Normativa TC nº
36/2016, que dispõe sobre os novos prazos para adoção
dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao
Estado do Espírito Santo e aos seus municípios, em decorrência da Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional
nº 548, de 24 de setembro de 2015, e revoga as Resoluções TC 221/2010, 242/2012, 258/2013 e 280/2014,
além de outras providências, conforme distribuído a vossas excelências no dia 28 de setembro do corrente; submeteu ao Plenário, para discussão e votação, a referida
proposta, que foi aprovada, à unanimidade. Em seguida,
o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, considerando a tramitação neste Tribunal
do processo TC- 7278/2018, que trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público junto a
este Tribunal em face do Acórdão TC-320/2018; considerando que o acórdão recorrido foi formado por votos
oriundos das relatorias dos senhores conselheiros SÉRwww.tce.es.gov.br

GIO MANOEL NADER BORGES e RODRIGO COELHO DO
CARMO; com base nos artigos 20, incisos II e XXX, 48, inciso I, e 256, §2º, da Norma Interna desta Corte, solicitou
ao secretário-geral das sessões que proceda à distribuição dos autos, por sorteio, entre as relatorias restantes.
Procedido ao sorteio, coube a relatoria do processo TC07278/2018-1 ao o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN. – APRECIAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES E URGENTES – Nos termos do artigo 101, §
1º, do Regimento Interno deste Tribunal, o senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO incluiu em pauta
o processo TC-7998/2018, que trata de Representação
em face da Secretaria de Estado da Segurança Pública,
em que sua excelência proferiu voto pela ratiﬁcação da
cautelar deferida mediante decisão monocrática, o que
foi acatado pelo o 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 DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, que
procedeu à leitura do relatório do processo TC5289/2015, que trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo MPEC, concedendo, em seguida, a palavra
ao advogado do senhor Djalma da Silva Santos, senhor
João Felipe Calmon Nogueira da Gama, 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. JOÃO FELIPE
CALMON NOGUEIRA DA GAMA – “Muito obrigado, senhor presidente! Excelentíssimo senhor conselheiro relator, Domingos Taufner; demais conselheiros; excelentíssimo senhor membro do Ministério Público, boa tarde! De
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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novo, venho a esta Tribuna defender os interesses do
meu constituinte. Um homem que, durante as suas duas
gestões do Município de Alegre, na condição de prefeito,
sempre pautou sua conduta pelo interesse dos munícipes. Sempre com muita seriedade no trato com a coisa
pública. Sempre em consonância com a lei, em consonância com pareceres jurídicos, em consonância com toda cadeia de condutas que precede a realização do ato ﬁnal, normalmente o ato, a ordem de pagamento, autorização e a liquidação regular de despesa. E, justamente
por isso que, aqui, neste processo, não há nenhuma pecha de ato doloso, nem de improbidade administrativa. E
é por isso que já inicio esta sustentação oral pugnando a
vossas excelências, especialmente ao nosso conselheiro
relator, que seja reconhecida a prescrição da pretensão
punitiva. Foi examinada, sim, no Acórdão 1162/2014,
por este Plenário, mas lá se considerou apenas prescrição da pretensão punitiva e não se considerou, agora,
com recente entendimento ﬁrmado em Repercussão Geral, tema 897, pelo Supremo Tribunal Federal, a possibilidade da prescrição, também da pretensão ao ressarcimento ao erário. Não apenas a punição, mas também ao
ressarcimento, no mesmo prazo da pretensão punitiva,
quando não se está diante de ato doloso de improbidade
administrativa. É justamente esse o caso em que, de modo algum, se imputa alguma irregularidade grave praticada dolosamente pelo recorrido, sr. Djalma da Silva
Santos. E também digo, analisada a prescrição da pretensão punitiva, lá atrás, quando do julgamento por este
Plenário, considerou-se que a representação seria um
dos marcos suspensivos da prescrição da pretensão punitiva, quando este não é o caso. Não é isso que dispõe a
lei, o art. 71, da nossa Lei 62/2012. Portanto, não há diligência que tenha suspendido esse marco, esse prazo
prescricional. Considerando-se apenas, aqui, a citação
válida como, efetivamente, único marco que temos. E aí,

marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva.
De maneira que requeiro, desde já, que o reconhecimento ex oﬃcio, que trazido a vossas excelências, por intermédio do efeito translativo do recurso ministerial, que
seja conhecida, portanto, a prescrição. Não apenas a
pretensão punitiva de todos os atos e irregularidades, supostas irregularidades, que quer ver reconhecida o Ministério Público desde o ano de 2007. Então, de 2007 para trás a prescrição da pretensão punitiva e também a
pretensão ao ressarcimento ao erário nos termos do entendimento ﬁrmado pelo STF. Em relação especiﬁcamente às teses recursais, são cinco os pontos que são atacados em relação ao acórdão. Passo rapidamente aos pontos. O Ministério Público de Contas, ora recorrente, requer, com base no suposto descontrole completo da administração pública - no tocante a procedimento de pagamentos de diárias e adiantamentos - que não se reconheça a mitigação que foi reconhecida pelo Plenário em
relação à punição. Não foi punido o então gestor porque,
ainda naquele momento, estamos falando do ano de
2007, não estava em vigor a Resolução deste Tribunal,
227/2011, a respeito de sistema de controle interno em
relação à administração pública. Portanto, foram lá mitigados os efeitos. E o Ministério Público parte de uma inversão lógica. Diz o Ministério Público, que a resolução
superveniente não abonaria as irregularidades em termo
pretérito. Quando não é esse, não são as normas do nosso ordenamento jurídico. O ponto de partida não é a resolução superveniente que abonaria ou não as irregularidades. É que a imposição de novas normas no ordenamento jurídico não pode incidir retroativamente quando
imputam novos deveres. Essa é a nossa regra, da retroatividade da lei. E também a regra em termo de retroatividade de entendimento. Digo a vossas excelências que o
princípio da segurança jurídica, de caráter constitucional, está lá atualmente concretizado até pela própria
www.tce.es.gov.br

LINDB, pelo legislador infraconstitucional. E cito o art.
24, prescreve o legislador expressamente na revisão, na
invalidação de atos ou na consideração da sua irregularidade, seja no âmbito administrativo, seja em âmbito judicial, seja em âmbito de controladoria, que deve se analisar as orientações gerais da época, vedada com base
em mudança posterior de orientação geral, que se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Com
base nesse dispositivo, então, pode-se compreender com
clareza, novos deveres e novos condicionamentos têm de
ser analisados dali em diante. Não para trás, como quer
ver reconhecido o Ministério Público de Contas. Portanto,
os fatos são de 2007, a resolução com adoção de sistema
de controle interno é apenas de 2011. De maneira que,
naquele tempo havia uma insuﬁciência reguladora apenas nos deveres especíﬁcos da prestação de contas e foram devidamente prestadas. Os boletins de diárias foram plenamente preenchidos. Todos com indicação do
motivo do deslocamento, onde seriam realizadas as reuniões. Reuniões eventualmente em secretaria de cultura,
reuniões com órgãos e entidades da administração pública, não apenas federal, mas também estadual. Todos
esses boletins de diárias justiﬁcando, portanto, que aquele servidor, no caso secretário, também corresponsável,
sr. Júlio Cesar de Oliveira, fazia jus em seu deslocamento,
à percepção das diárias. E foi esse o entendimento esposado por este Plenário naquele julgamento. E quer ver o
Ministério Público reconhecido, então, uma retroatividade maligna em relação a esses fatos. E digo aqui, não há
violação ao interesse público. Houve, sim, motivo. Ou seja, pressupostos de fato e de direito estavam presentes
no caso concreto e também houve motivação. E esse é o
segundo tópico, ausência de motivação em relação às diárias. Ou seja, de acordo com o Ministério Público de
Contas haveria uma falta de clareza de objeto de ﬁnalidade. Estaria ausente aqui a descrição detalhada, objetiQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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va de que serviriam essas viagens, de Alegre a Vitória,
para tratar dos interesses da municipalidade e dos munícipes alegrenses. Pois bem, novamente, aqui, há um
equívoco do Ministério Público, por quê? Tanto a jurisprudência deste Tribunal quanto a jurisprudência de Tribunais pátrios reconhecem a prestação de contas em diárias, especiﬁcamente aquelas diárias de anos anteriores, são adequadas se, pelo menos, simpliﬁcadamente
realizadas. Esse foi o entendimento que foi esposado por
este Tribunal, foi ﬁrmado no venerando Acórdão
1162/2014. E, aqui há outro equívoco do Ministério Público, no sentido de que haveria uma suposta violação ao
silogismo, premissa maior, menor conclusão em relação
ao seguinte fundamento, se a conduta não foi considerada irregular, porque então se expediu determinação e recomendação? Que só apenas nesses casos que seria possível a este Tribunal expedir determinações e recomendações. Haveria então um problema. Não se poderia
considerar irregular e determinar a expedição de determinações ou recomendações em casos tais. E aí há dois
equívocos. Porque o Regimento Interno desta Corte de
Contas, em seu art. 329, § 7º, determina que em qualquer caso, para ﬁm de fomentar boas práticas da administração pública, é possível expedir determinação e recomendações. E não apenas naqueles casos, então, em
que é reconhecida em concreto a irregularidade. Em segundo lugar, também temos os próprios princípios da segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade. Estão lá especiﬁcados também no art. 23, da LINDIB. Que
diz basicamente em seu art. 23, que “a decisão administrativa controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição”. É
justamente isso que faz este Tribunal ao expedir determinações e recomendações. Que, em determinado prazo,

ou seja, dentro daquele regime de transição, se adeque
àquela conduta “quando indispensável para que o novo
dever seja cumprido de modo proporcional, equânime e
eﬁciente”. Então, novamente em confronto com o nosso
ordenamento jurídico pátrio, com um sistema de direito
positivo brasileiro, o Ministério Público requer a revisão,
a reforma do acórdão. O que não merece provimento. Há
ainda alegação de ausência de elementos comprobatórios sobre os deslocamentos que permitisse a regular liquidação da despesa. E nesse ponto, novamente confunde a exigência de prestação de contas, que à época já
existia e foram devidamente prestadas, com a sua natureza, a natureza da prestação de contas. A natureza, na
verdade, das diárias é uma natureza de adiantamento
com gastos presumidos. E podem ser, sim, justiﬁcadas e
prestadas suas contas de modo simpliﬁcado. E naquele
momento ainda tinha a impossibilidade de um procedimento detalhado, especíﬁco de deveres. Porque não havia norma regulamentadora no sentido e nem em âmbito municipal na lei que regia a concessão de diárias e
despesas a pronto pagamento na própria legislação municipal, Lei 2.652/2005, quando carecíamos também de
um vácuo, aqui, em termos de resolução deste Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. Há, ainda, mais
outra alegação, mais outra tese recursal do Ministério
Público que não merece ser provida, É no sentido de que
umas despesas que foram realizadas seriam despesas relativas a serviços comuns. E por isso não haveria uma situação de urgência que demandasse pronto pagamento.
Seria possível aguardar o processo normal de licitação.
Todavia, a própria lei que acabo de citar, 2652/2005, em
seu art. 5º, inciso I, determinava como possível, independentemente da urgência, que fossem serviços avulsos
pagos, determinados, então, seu pagamento em adiantamento especiﬁcamente sobre o próprio serviço citado
no recurso do Ministério Público, que é encadernação. Lá
www.tce.es.gov.br

estava prevista expressamente a possibilidade de pronto
pagamento nesses casos. Portanto, agiu o ex-gestor, prefeito à época dos fatos, de acordo e em consonância com
a lei, o que previa a lei. Uma lei que não havia ainda sido
declarada inconstitucional, e ainda não foi. Até hoje, não
há declaração de inconstitucionalidade sobre essa lei.
Age, portanto, de acordo com a legalidade, age sem dolo
algum, age então sem irregularidade em sua conduta.
Pois bem, para ﬁnalizar, há ainda dois fatos que são citados pelo Ministério Público: que seria o suposto pagamento a terceiro, estranho à administração pública, sr,
Esmael Fraga da Silva, de alimentação em regime de
adiantamento. E foi veriﬁcado, desde as análises feitas
pela área técnica, que tratava-se de um funcionário, sr.
Esmael Fraga da Silva era, portanto, funcionário. E, em
deslocamento, fazia jus, tal qual qualquer outro servidor,
ao pagamento, à concessão de diárias. E, por ﬁm, em relação ao pagamento concomitante no valor de R$ 83,65
de diária e de alimentação, pugna o Ministério Público
pela irregularidade desse pagamento. Porque, supostamente, o pagamento da diária englobaria o pagamento
da alimentação. Não é isso, todavia, que estava prescrito
na própria legislação municipal. Que admitia que tanto
fosse feita a diária como o pagamento ou ambos, concomitantes. E aqui, ainda temos um outro desvio, que esse
fato não foi incluído na ITI. Temos, então, violação ao
contraditório e à ampla defesa. Fatos de há mais de dez
anos estão sendo trazidos à tona. De modo que, não há
o que ser reformado no Acordão 1162/2014. Então, pugno, ao ﬁnal, a título de prejudicial de mérito, pelo reconhecimento da prescrição, tanto da pretensão punitiva
quanto ao ressarcimento, aos fatos relativos ao ano de
2007 para trás. E também pugno pela negativa de provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público de
Contas. Muito obrigado pela atenção de vossas excelências!” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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FNER – “Senhor presidente, solicito a juntada das notas
taquigráﬁcas. Caso queira, a parte também pode apresentar algum documento. Já ﬁca aqui deferido. Vamos
adiar o processo para a próxima sessão. Vamos analisar
aqui então a solicitação feita, a preliminar de prescrição
também e os demais elementos de mérito se for o caso.”
02) Após, 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 TC2039/2018, que trata de Pedido de Reexame interposto
pela senhora Roberta da Silva Lima, concedendo, em seguida, a palavra à interessada, 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 ROBERTA DA SILVA LIMA
- “Boa tarde, senhores conselheiros! Vim para tentar me
defender em relação a esse acordão, especiﬁcamente
quanto ao item 1.2, que não foi aceita a justiﬁcativa, e
fala sobre ausência de cotações de preços diversos para
aquisições de OPMS. Antes disso, esqueci de me apresentar, ﬁz parte da comissão de monitoramento do Hospital
Benício Tavares, conhecido como Hospital Central, em
um curto período de tempo, muito curto período de tempo. A comissão de monitoramento era formada pela parte assistencial e um contador. Eu, no caso, representava
o contador, que ﬁcava responsável pela análise da prestação de contas. E a parte assistencial pela própria parte
acompanhamento das metas, tudo em relação à saúde.
Então, cheguei à comissão, fui nomeada em 11 de setembro de 2012. O período da auditoria foi de janeiro, pelo
Tribunal de Contas, de 2011... Então ﬁquei na comissão,
ﬁz parte da comissão no período de setembro a dezem-

bro, correspondente à auditoria. Quando cheguei lá, havia muitas prestações de contas atrasadas. Porque é difícil conseguir um proﬁssional que queira aceitar essa função. Diante do que eu tinha e o que pude fazer, analisei
várias prestações de contas. E me manifestei justamente
em relação às cotações de preços, de forma que mandei
para o email da comissão. Esse email está anexado aos
autos, dizendo o seguinte, “para todas as despesas de
custeio referente ao período analisado foram apresentadas documentações respectivas”. Dessas despesas, foram analisados 131 orçamentos. Dos quais, 56 não estavam em conformidade com o art. 13 do Manual de Compras correspondente a 42% da amostra. Ainda assim, especiﬁcamente para as compras que tenham como justiﬁcativa o menor preço, não atende a comissão de padronização de materiais e medicamentos. Foram analisados
relatórios dessa comissão correspondente a três tipos de
produtos: propofol, integrador químico e outro. Dessas
amostras, apenas uma justiﬁcativa foi aprovada pela comissão de monitoramento da SESA. Então, o que acontece: no caso especiﬁcamente das OPME não divergia de
uma análise só do contador. Porque todo mundo conhece
que prótese é um procedimento especíﬁco, é um produto
especíﬁco que depende também da parte assistencial para analisar. Então, encaminhei esse email com essas informações à comissão de monitoramento para que pudessem ser incluídas no relatório ou que fossem tomadas
providências em relação à parte assistencial. Então, o
que quero dizer com isso? Que mesmo com três meses
apenas na comissão, não fui omissa. Atuei. Agora, não
pude ir além disso, por quê? A normatização que rege as
OAS por contrato, que rege as OAS não é claro para nós,
contadores, falar assim: “glosa! Corta! Nada disso é especiﬁcado. Mas mesmo assim, nesse curto período de
tempo, ﬁz minha manifestação. Não deixei de cumprir. E
além disso, período de avaliação correspondente ao conwww.tce.es.gov.br

trato, são de seis meses. A cada seis meses é emitido um
relatório de avaliação. Quer dizer, em três meses eu não
estava nem dentro de um período de avaliação para poder ter respondido. Então, não acho justo, não acho que
tenha nexo de causalidade eu ser apontada para esse indício de irregularidade. E fora a falha da legislação, que
acho que tem que ser corrigida pelo Estado, dizendo o
que realmente é atribuição do contador dentro da equipe de comissão de monitoramento. Se ele, quando vir
uma irregularidade vai ter que pedir para descontar, para glosar, qual é a real atribuição desse contador dentro
dessa equipe. Obrigada pela atenção.” O SR. RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Agradeço a participação da sra. Roberta da Silva Lima. Solicito a juntada
das notas taquigráﬁcas. Vou adiar o processo.” 03) Na
sequência, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN procedeu à leitura do relatório do
processo TC-2384/2018, que trata de Pedido de Reexame interposto pela senhora Jaqueline Moﬀati Ozório da
Silva, concedendo, em seguida, a palavra à advogada da
interessada, senhora Luiza Ozório de Oliveira, 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 LUIZA OZÓRIO
DE OLIVEIRA – “Inicio cumprimentando o nobre presidente, conselheiro Sérgio Aboudib; Conselheiro relator
Rodrigo Chamoun; demais conselheiros; serventuários;
advogados presentes, boa tarde! Desde o primeiro momento só queria frisar que não sei se ﬁcou muito claro,
na fala do conselheiro relator, sobre os dois tópicos ﬁnais
da condenação da servidora Jaqueline Moﬀati, que foi
condenada em um deles. E é basicamente sobre esse tópico que vou tratar. Estou aqui de novo, depois de três seQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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manas. Não sei se os senhores lembram, no caso anterior
foi também relacionado, mais uma vez, as organizações
sociais. A diferença é que, na outra oportunidade, o processo era de 2013, e este já, é um processo um pouco anterior, 2011. Explicar que é um pleito. Foi originário de
uma representação, foi formulado pelo Instituto Ello de
Saúde. E, dessa representação, houve uma ﬁscalização
ordinária cujo objeto era contratação de organização social para gerir e executar as atividades do Hospital Estadual Central. A Instrução Técnica Conclusiva atribuiu à
servidora Jaqueline Moﬀati, minha mãe, a responsabilidade por “não ﬁscalizar a disponibilização das Agendas
de Exames de SADT Externo”. Para os que aqui não tenham, talvez, conhecimento sobre o que seria SADT Externo. O SADT é um serviço de apoio diagnóstico e terapêutico. É voltado para ofertas de exame que auxiliam
em diagnostico e amparam o tratamento dos pacientes.
Podemos citar raio X, tomograﬁa, endoscopia. Nesse caso especiﬁco, refere-se a ADT externo. Existem dois tipos
de SADT. O SADT interno, que é quando o hospital que é
contratado, no caso, organização social, vai oferecer esses exames internamente para os pacientes que estão
dentro daquele hospital. O SADT externo são exames disponibilizados para inicialmente, no primeiro momento,
para o município. No caso aqui, a conduta seria não ﬁscalizar a disponibilização das agendas de exame de SADT
externo. O nexo de causalidade apontado seria o descumprimento das atribuições previstas na Portaria 015S, de 12/01/2012. Ocorre que, a referida portaria instituiu a comissão de monitoramento e avaliação para a
ﬁscalização desse contrato. E essa comissão jamais foi
integrada pela requerente Jaqueline. A requerente, à
época, fazia parte da gerência. Era gerente de controle e
monitoramento. No próprio art. 5º, da Portaria 015-S,
especiﬁca que: “A comissão ao tomar conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização pela

Organização Social, de recursos ou bens de origem pública, dará ciência ao Secretário de Estado de Controle e
Transparência e ao Secretário de Estado da Saúde, sob
pena de responsabilidade solidária”. Isso signiﬁca que a
comissão não está atrelada, subordinada à gerente de
controle e monitoramento. Então, se a justiﬁcativa foi
baseada no descumprimento das atribuições previstas
na Portaria 015-S, institui a comissão de monitoramento,
comissão essa que a requerente nunca fez parte, como
pode a requerente ser parte legítima para ﬁgurar no polo passivo dessa demanda? Então, nesse primeiro momento pedimos que fosse reconhecida a ilegitimidade da
servidora Jaqueline para ﬁgurar no polo passivo deste
processo. Adentrando um pouco mais, especiﬁcamente
ao mérito, gostaria de explicar que já foi apresentado, isso no processo, a questão do SADT. Então seria não ﬁscalizar a disponibilização das agendas de exame de SADT
externo. É um pouco complicado de explicar, mas vamos
lá! O Hospital Estadual Central disponibilizava sim, até
mais do que a meta. Então a meta era 100%. Em determinados exames eram disponibilizados até 120% da meta. Ocorre que, muitas vezes você disponibiliza isso para
os municípios, os exames são agendados e muitas pessoas faltam aos exames. Esse índice de absenteísmo alto
gera certa ociosidade. Então, o que a secretaria estadual
de saúde começou a fazer para suprir essa ociosidade?
Começou a acordar, junto ao hospital contratado, a organização social, a disponibilização desses exames de
SADT externo para hospitais da rede pública estadual.
Então, seria voltado também para os municípios, num
primeiro momento, e para atender – já que ainda assim
tinham os exames disponibilizados e não estavam sendo
ocupados – outros hospitais estaduais, como foi feito.
Para melhorar, inclusive a eﬁciência do serviço dentre esses hospitais, cito apenas alguns: Hospital Estadual de
Atenção Clínica, Hospital Antônio Bezerra de Faria, Cenwww.tce.es.gov.br

tro de Reabilitação Física do Espírito Santo, Hospital São
Lucas, Hospital João dos Santos Neves, Baixo Guandu, e
outros, essa medida foi extremamente importante para
oportunizar mais rapidamente o diagnóstico de exames.
A partir do momento em que amplia, disponibiliza os
exames - ampliando a rede de alcance para as pessoas
que pudessem utilizar esse serviço - está aumentando a
efetividade da disponibilização desses exames. Isso foi
apresentado. E a área técnica do Tribunal de Contas,
analisando os fatos, manifestou-se da seguinte forma: “a
argumentação da defesa no sentido de explicar que as
metas dos exames contratados não foram atingidas devido ao fato de que parte do SADT externo do Hospital Estadual Central ter sido disponibilizado a outros hospitais
da rede estadual de saúde tem relevante potencial para
esclarecer tais discrepâncias. Todavia, para que tais justiﬁcativas tenham o condão de desconstruir as constatações da equipe de auditoria, seria imprescindível trazer
aos autos documentos que comprovassem quais e quantos desses exames foram disponibilizados a terceiros,
bem como o nome de cada hospital beneﬁciado com essa iniciativa”. Assim, a requerente, mesmo não integrando a comissão, eles se relacionam no sentido de todos saberem. Trabalham no mesmo ambiente de trabalho. Então, a requerente, em contado com a comissão, juntou
uma série de documentos que comprovam que os membros dessa comissão sempre encararam suas atribuições
de acompanhamento das metas do contrato de gestão.
Foram inúmeros documentos juntados, que podem ser
facilmente acessados nos autos. Buscando justamente
justiﬁcar e mostrar que esses serviços eram disponibilizados para outros hospitais pelos exames disponibilizados
no SADT externo. A servidora pode presenciar diversas
vezes os esforços realizados pela comissão. Inclusive,
corroborando com os fatos e as provas juntadas. A Instrução técnica de Recurso 00264/2018-1 entendeu que:
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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“Assim, veriﬁca-se que as responsáveis agiram da melhor
forma possível na condução de seus trabalhos para melhor distribuição dos exames entre os hospitais conveniados, razão pela qual se opina pelo acolhimento de suas
razões de defesa, afastando-se a presente irregularidade”. Dessa forma, por todos os argumentos aqui trazidos,
por todos os documentos juntados aos autos, pedimos
que - atentando para o que a instrução técnica de recurso trouxe para que a requerente - a reforma da decisão
que condenou a requerente no valor de R$ 3.000,00. Ainda assim, gostaria de pedir, subsidiariamente, que caso
haja a manutenção dessa decisão de condenação, que
esse valor seja reduzido. No primeiro momento, quando
tivemos acesso ao acordo, que identiﬁcamos que era
uma suposta irregularidade, desde de 2011, e no ﬁnal
condenada essa suposta irregularidade, condenou a requerente, minha mãe, no valor de R$ 3.000,00. Dentro
do processo existem outras pessoas que foram condenadas. Acredito, inclusive, analisando o processo, embora
não tenho poder de julgar, injustamente, foram condenadas também, em dois tópicos, o mesmo valor de R$
3.000,00. Fizeram o requerimento para que houvesse a
redução do valor em respeito ao princípio da isonomia. É
o que tenho a relatar.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Agradeço a participação da dra. Luiza Ozório. Solicito a juntada das notas
taquigráﬁcas e de memorial, se houver. Vou adiar o processo para a próxima semana.” 04) Em seguida, o senhor
conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
procedeu à leitura do relatório do processo TC2529/2018, que trata de Pedido de Reexame interposto
pela senhora Neudes Fraga Viana e outros, concedendo,
em seguida, a palavra à interessada, 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 documen-

tos trazidos pela interessada e o posterior encaminhamento dos autos ao seu gabinete, tudo conforme notas
taquigráﬁcas a seguir transcritas: A SR.ª NEUDES FRAGA
VIANA – “Boa tarde, senhor presidente, membros do Plenário, demais advogados! Boa tarde, membros que fazem parte da comissão de monitoramento, a qual eu
também faço parte! Hoje, estou com a ﬁnalidade, aqui,
de fazer a sustentação oral, que é tanto minha como em
prol de toda a comissão. A comissão de monitoramento
foi composta desde o momento em que o Hospital Central foi inaugurado em 2009. Tive a oportunidade de fazer parte dessa comissão desde o início; até por volta de
2015 participei dessa comissão. E como era uma experiência nova no Estado, com organização social, era algo
que sabíamos que ﬁcaria na vitrine para que todos pudessem observar. Até porque, haviam muitas críticas
com relação a modelo de organização social. O motivo
que me traz aqui, nesta tarde, é um pedido de reexame
com relação a um dos itens que vou elencar, neste momento, em relação à ausência de três cotações com relação a compras de OPMS, que são órteses, próteses e materiais especiais utilizados em cirurgias. É interessante
notar. Vou deixar, depois, uma documentação para o
conselheiro relator, dr. Chamoun. É interessante notar
que, em nenhum momento, a nossa Portaria 015 S coloca como responsabilidade da comissão de monitoramento a execução da cotação de preço. A cotação de preço
era de responsabilidade da empresa gerenciadora, que
no caso era organização social, a Associação Congregacional Santa Catarina. É interessante notar que, quando
os ﬁscais da autoria estiveram presentes à época, em
2012, onde ﬁzeram todo um levantamento de dados, em
nenhum momento omitimos, para eles, que houve casos
realmente em que não houve três cotações de preços de
OPMS, o que vai ser demonstrado. O que será entregue
depois por escrito, para que conste aos autos, é que a cowww.tce.es.gov.br

missão, em nenhum momento, se tornou omissa diante
da ausência dessas cotações. O que a comissão fez na
época? Emitiu ofício para a empresa gestora, na pessoa
do sr. diretor-geral da instituição, comunicando-lhe que
havia ausência de alguns itens de OPMS que não tinha
essas cotações. Ele, de pronto, se mostrou solicito em
atender a uma demanda que já estava no manual de
compras, porque toda OS quando entra, 90 dias depois
deles entrarem na instituição, há uma obrigatoriedade,
até pelo contrato que é ﬁrmado com o Estado com a secretaria estadual de saúde, de que deve apresentar o
manual de compras, que deve reger todas as suas compras por meio desse manual de compras. E um desses
itens, que está no manual de compras, é que compras
acima de 500 reais precisaria fazer apenas uma cotação.
Acima desses valores, precisaria ter minimante três cotações de preços, o que solicitamos à época e ele nos respondeu por escrito, e apresentaremos em nossa defesa.
Ele se mostrou solícito em poder nos atender. Gostaria
até de frisar que, na época a instituição, a organização
social, tinha entrado fazia pouquíssimo tempo. Entraram
no dia 18 de dezembro de 2011, e visualizamos alguns
meses depois, logo depois da publicação do manual de
compras, e eles foram solícitos em dizer que estariam readequando todos os procedimentos. Vale ressaltar que
essa organização social entrou após a saída de uma outra. E tudo aquilo que estava em andamento, às vezes
substituição de funcionários, eles tiveram que ir substituindo, adequando a maneira pela qual eles faziam o gerenciamento tanto dos seus serviços como também das
suas compras. Cabe relatar, e também foi um ponto visualizado por esta Corte, que não houve dano ao erário,
apesar de haver essa infração com relação a não ter três
cotações em alguns itens acima de 500 reais. Cabe ressaltar também que a empresa gestora, a Associação
Congregacional Santa Catarina, foi eximida desse proQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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cesso e, apenas nós, que não fazemos parte das compras, ﬁcamos nesse polo passivo novamente. E hoje, viemos aqui exatamente apresentar como nossa defesa o
fato de que se não houve dano ao erário, se a comissão
de monitoramento não se mostrou omissa diante da irregularidade, quando assim a visualizou, cremos que seria
uma maneira justa de que fosse eximido também esse
item com relação a esse pedido de reexame. Uma vez
que há o entendimento deste Tribunal de que ...como
eram dois itens, que foi visto irregularidade pelos ﬁscais
auditores, e que apenas um desses itens estamos aqui
vindo aqui fazer a nossa defesa oral, gostaria que esse
item também se tornasse improcedente diante da nossa
defesa. Outro ponto que gostaria de frisar é que existe....
não obstante aos fatos aqui narrados, houve entendimento não elencar a Associação Congregacional Santa
Catarina no rol dos responsáveis, uma vez que a presente
irregularidade não menciona dano ao erário. Concluo
também dizendo que, tomando como base que há decisões de Tribunais de Contas no sentido de considerar que
o dano ao erário é uma condição indispensável para aplicação de sanção, de multas, venho por meio da Plenária,
solicitar também que esse indício de irregularidade não
seja procedente. É essa minha fala. Agradeço pela atenção de todos!” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Presidente, agradeço pela
participação da sra. Neudes Fraga. Solicito a juntada das
notas taquigráﬁcas e dos documentos. Vou adiar para a
próxima sessão, possivelmente.” 05) Durante a realização de sustentação oral referente ao processo TC2529/2018, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, se retirou da Sala das Sessões, sendo a presidência assumida pelo senhor vice-presidente, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER. 06) Na sequência, o senhor vice-presidente no
exercício da presidência, conselheiro DOMINGOS AU-

GUSTO TAUFNER, passou a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, que procedeu à leitura
do relatório do processo TC-4311/2018, que trata de Representação em face da Prefeitura Municipal de Vila Velha, concedendo, em seguida, a palavra a um dos interessados, senhor Rafael Gumiero de Oliveira, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua
excelência retirou o processo de pauta, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento dos autos à área técnica e ao órgão ministerial, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA – “Senhor
presidente, conselheiro Domingos Taufner; conselheiros
Rodrigo Coelho; demais conselheiros; membro do Ministério Público de Contas, boa tarde! Queria fazer um agradecimento especial. Toda vez que viemos a esta Casa somos recebidos de maneira muito cordata, muito respeitosa pelos conselheiros. De pronto, os nossos pedidos de
atendimento têm sido sempre disponibilizados. Então,
quero fazer essa deferência a esse pedido de agradecimento. Para iniciar minha defesa, quero fazer um preâmbulo um pouco mais abrangente no sentido da cidade.
Assumimos, o nosso tempo, na administração, ano passado, na gestão do Prefeito Max Filho. E recebemos a cidade com a maior parte dos seus serviços... de prestação
de serviços na cidade, contrato de prestação de serviços
na cidade, contratos emergenciais, em regime emergencial. De imediato, colocamos o nosso planejamento, o
nosso radar, em transformar todos esses contratos em
contratos realizados por licitação pública, por concorrência pública. Assim temos feito. Um dos contratos – inclusive foi acompanhado bem de perto por esta Casa - foi a
concorrência relativa à limpeza urbana, coleta de lixo,
varrição da cidade. Que, pelo simples fato de realizar a licitação pública redundou numa economia na ordem de
www.tce.es.gov.br

41 milhões na Cidade de Vila Velha. Assim tem sido em
todos os demais contratos. Recebemos em regime emergencial o contrato da limpeza urbana, que acabei de citar, áreas verdes; o contrato das regionais de obra de
manutenção da cidade; recebemos o contrato de portaria dos prédios públicos; a limpeza dos prédios públicos
também. Transformamos todos esses contratos - durante esse tempo de primeiro ano de mandato de prefeito em contratos contratados por meio de concorrência pública. Como deve ser do ponto de vista da administração
pública. Ainda faltam - e sempre esteve em nosso radar
- duas áreas somente. Um é o contrato de regionais de
manutenção das unidades de ensino e unidade de saúde.
Temos nos esforçado para elaborar um projeto básico
para poder realizar essa contratação por licitação. E um
outro contrato, que sempre esteve em nossa referência,
foi exatamente esse contrato do sistema de gestão, que é
o RP da Prefeitura Municipal. É o contrato que se opera a
contabilidade pública, opera o sistema de RH, toda a
área de tributação. Almoxarifado, patrimônio. Enﬁm, é
aquele serviço de software de sistema de gestão da estrutura administrativa da prefeitura. Essa licitação – foi
feito um breve histórico pelo conselheiro Rodrigo Coelho
- foi publicada a licitação, foram realizadas as primeiras
etapas do processo licitatório. Somente após a fase de
arrematação é que houve representação junto a esta Casa. Então, queria frisar isso porque nos pareceu uma situação muito casuística. Somente depois da fase de... em
que ali as empresas ofertam num pregão eletrônico a
sua proposta... empresas que redundaram em segundo,
terceiro colocado num processo, ingressam com representação aqui nesta Casa. A licitação, em termos comparativos como tem sido diferente com as demais, foi um
grande sucesso do ponto de vista administrativo e jurídico. Representou uma economia na ordem de um milhão
do contrato imediato. Esse contrato é caracterizado coQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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mo um contrato continuado. Então, um limite de 60 meses, chega a uma economia real na ordem de 2.400 milhões. Isso, claro, comparado ao contrato emergencial
hoje operado. Então é uma economia de fato. Não é uma
economia em termo de orçamento estimativo. Digamos
se o orçamento estimativo esteja superestimado, é uma
economia real. Mas economia real, economia de fato. E
essa licitação ocorreu por uma ﬁrme decisão da administração municipal. A administração hoje em Vila Velha
nessa área de sistema de gestão trabalha - os senhores
vão ﬁcar em estado de alerta com essa informação – há
18 anos em repetitivos contratos emergenciais. São mais
de 35 contratos emergenciais nessa área. O que, na realidade, é quase uma prorrogação automática de contrato vigente. E houve decisão da administração no sentido
de licitar. O que se identiﬁcou é que o maior empecilho
para a licitação naquelas outras duas tentativas que se
fez lá na cidade relativa a esse mesmo objeto, foi exatamente no momento da aplicação da chamada prova de
conceito. Que nada mais é que uma amostra do sistema
e que está sendo disponibilizada. Se fosse, por exemplo,
um computador, seria a disponibilização de um equipamento para que a equipe técnica possa fazer as validações, as veriﬁcações técnicas necessárias daquele equipamento. Em se tratando de um sistema de gestão, é
uma apresentação rigorosa feita ali por uma comissão
estabelecida para cada um dos módulos. E essa comissão é uma comissão técnica formada por servidores de
carreira do município. E esses servidores vão ali avaliando módulo a módulo no regime de amostra. Essa foi uma
etapa que sempre foi gargalo nas duas vezes em que se
tentou licitar isso lá na cidade. Por uma razão de que a
participação das concorrentes neste processo nesse momento causava ali um tumulto na sessão, porque já se ingressava ou fazia tentativa de ingressar um recurso antecipado antes do julgamento, questionamento de uma

licitante para com outro, que é natural do ponto de vista
comercial. Mas do trabalho que a prefeitura precisa realizar, que é o trabalho de julgar com imparcialidade, isso
acabou diﬁcultando em licitações anteriores. Diante disso, decidimos dispor no edital uma cláusula pactuada no
termo de referência e no edital da licitação que ali autoriza os servidores que compõem essa comissão poderem
participar dessa amostra que é apresentação da (palavra
inaudível). É um dos pontos da representação, que não
foi afastada pela área técnica. Então, a defesa que fazemos desse ponto é essa questão, porque foi essa a decisão administrativa que redundou. E também numa compreensão que temos que não há o afastamento do princípio da publicidade. Porque o princípio da publicidade não
necessariamente diz... Ou seja...capta dizer que toda
ação do administrador, toda ação pública precisa ser vista em tempo real. Mas precisa sim dar publicidade tempestiva, razoável, num momento adequado. Todos os relatórios que redundaram dessas amostras, das análises
das amostras, estiveram à disposição de todas as licitantes, desde os relatórios parciais, como os relatórios conclusivos também. E inclusive foi sede de recurso administrativo. Recurso administrativo que foi decidido pela administração, Enﬁm, conjugando todos os predicados da
administração pública os princípios da administração.
Uma outra questão que consta na representação é a
questão da aglutinação indevida de serviços contratados. Vejam os senhores, é o conjunto do trabalho ao sistema de gestão. Aglutinação indevida aqui constante da
representação é o desejo da prefeitura de contratar o sistema de gestão integrado em um único conjunto. O
maior problema que enfrentamos hoje no município para estar em dia com o Tribunal de Contas no Sistema CidadES é exatamente relativo à diﬁculdade de integração
do nosso sistema de gestão. É um sistema operado por
uma única empresa. Entretanto é um regime de emerwww.tce.es.gov.br

gencial. A empresa tem limitações e diﬁculdades, num
regime de contrato emergencial, de fazer os investimentos que são necessários para poder realizar as integrações de todos os sistemas. O sistema é uma questão muito exempliﬁcativa. O sistema de RH que gera as provisões ali de recursos humanos na integração dos dados e
o envio dos dados para o sistema contábil sempre tem
problema relativos às críticas dessa integração. O nosso
desejo na aglutinação desses itens é o quê? É contratar
um sistema de gestão por licitação num contrato que
permita os investimentos necessários e a tranquilidade
também da empresa que realiza esse trabalho, que possa fazer os investimentos, para que tenhamos, de fato, a
integração desses sistemas. E possamos também responder, sobretudo, às questões relativas à prestação de
contas, às PCAs do município junto ao Tribunal de Contas. Essa que foi a questão da decisão administrativa. E é
a prática corriqueira de todos os municípios. Não há nos
municípios, nem em Vila Velha e nem em um outro, duas,
três, quatro empresas operando o sistema de gestão. Então, até nos surpreendemos com essa questão colocada,
que é a aglutinação dos serviços contratados. A outra
questão tratada é relativa à questão dos atestados técnicos exigidos. São onze os módulos do sistema de gestão.
Módulo de gestão de pessoa, contabilidade, planejamento e orçamentos, tesouraria, almoxarifado, licitações
e contratos, patrimônio, tramitação de processos, ...que
é a produção de gráﬁcos, demonstrando essas receitas
aplicadas, despesas realizadas, portal de transparência e
o módulo de administração de receita. É aquele conjunto
operacional que toda administração opera. O que a administração exigiu em termo de atestado? Somente que
as empresas apresentassem já terem realizado serviços
semelhantes a esse, aos módulos apresentados ali. Foi
essa a exigência, ou no conjunto de atestados ou em um
atestado. Não ﬁzemos exigência quanto ao porte do muQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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nicípio. Por exemplo, pode ser tanto serviço realizado em
um município do porte de Vila Velha, como em um do
porte de Apiacá, por exemplo. Não exigimos prazos da
prestação de serviços. Pode ser um contrato de seis meses, como pode ser de 24 meses, 60 meses. Não houve....
Ou seja uma questão plenamente razoável sob o nosso
ponto de vista. A outra questão, da alteração no edital,
sem reabertura de prazo. Na verdade, o pedido de esclarecimento com poder impugnatório que redundou em
duas erratas nessa licitação foi protocolado no município, no último dia do prazo, às 18:23 horas, ou seja, após
o expediente de trabalho. No último dia, às 18:23 horas.
O município e a nossa equipe tem por tradição - mesmo
em pedido de esclarecimento ou impugnações intempestivas, como foi essa, que já havia passado ali o prazo sempre buscar responder decidir e analisar o mérito das
questões ali colocadas. Uma das questões colocadas nesse pedido de esclarecimento foi a questão da solução de
gerenciamento, de uma solução adotada num edital, que
é a solução ITIL V3. O edital e o termo de referência original disponibilizou essa exigência da aderência dessa solução tecnológica, que na verdade é uma certiﬁcação,
gerenciamento de certiﬁcação, com a seguinte disposição: que as empresas apresentassem atestado de capacidade técnica referente ao modelo de aderência e constando essa solução ITIL V3 com a seguinte disposição: de
natureza igual ou semelhante ao objeto da licitação com
esse tipo de exigência ITIL V3. Uma das impugnantes,
que inclusive foi a que depois apresentou a representação junto ao Tribunal de Contas fez um pedido de esclarecimento, uma impugnação. E nessa impugnação dizia:
“Olha, não ﬁcou muito claro. Vocês estão pedindo natureza igual ou semelhante ao modelo de aderência ITIL V3
natureza igual ou semelhante”. Isso quer dizer que um similar do ITIL V3 é possível?” A disposição original do edital, natureza igual ou semelhante ao modelo ITIL V3. Isso

quer dizer que de natureza similar está correto? Está correto. Foi essa resposta dada. “Sim, o similar é possível”.
Porque é exatamente a mesma coisa que já dizia em outras palavras a disposição do edital, “natureza igual ou
semelhante”. Somente outra palavra empregada. E aí o
que ﬁzemos? Redundou numa errata relativa a isso. Ou
seja, não houve alteração nenhuma no edital e não havia
sentido de fazer ali a dilação de prazo em função desse
pedido de esclarecimento impugnatório que fazia essa
questão que havia sido apresentado intempestivo. Mas
que, mesmo assim, redundou numa errata pelo município em relação a essa questão. Então, esse é um dos pontos ali colocados na representação. E que, no entender
da representação, deveria redundar numa reabertura de
prazo do edital. É importante dizer que o prazo original
do edital já foi superior ao prazo previsto para o pregão
eletrônico. Até pela característica do objeto, trabalhamos quinze dias, ao invés de oito dias para esse edital,
dias úteis. A outra questão é relativa, ainda nesse item,
que segundo a representação redundaria numa necessidade de reabertura de prazo, é relativa à questão da correção de uma suposta correção corpo do edital. Eu disse
que são onze os módulos. Em uma página do edital, ao
dispor os onze módulos do objeto, no sistema de copia e
cola do trazer do termo de referência para o edital, três
dos itens, no que tinha listagem da folha do edital, acabaram suprimidos no sistema de copia e cola. Mas no
termo de referência, a todo momento, constavam esses
itens, três módulos. Então, observado isso, o que o município disse foi o seguinte: “Não, observe o termo de referência, ﬁzemos uma errata demonstrando que não são
oito módulos, são onze módulos. Inclusive a ordem numérica deles permite veriﬁcar isso porque inicia pelo um
e termina no décimo primeiro módulo. E não no oitavo
módulo”. Então foi essa a outra questão. Realmente foi
erro formal, mas foi demonstrando a tempo. Enﬁm, o
www.tce.es.gov.br

termo de referência assim já dispunha do ponto de vista
do edital. Então foram essas as questões. De maneira a
ﬁnalizar e já agradecendo a atenção dos conselheiros,
quero dizer que foi uma licitação muito bem sucedida.
Todas as etapas dessa licitação já ocorreram. O município está ansiando por poder adjudicar e homologar o resultado da licitação, Porque esperamos que vai redundar.
Independente de qual a empresa contratada, mas um
contrato oriundo de concorrência pública, um contrato
oriundo de licitação temos como princípio que sempre é
muito mais vantajoso, até como regra da administração,
poder ter serviços realizados e contratados por meio de
licitação pública. Pedimos aos conselheiros, ao conselheiro relator Rodrigo Coelho, que pudessem afastar as
irregularidades deste processo para que possamos dar
prosseguimento ao processo licitatório. Finalização, por
que todo o processo já ocorreu, adjudicação e homologação, afastando a questão das multas aos servidores públicos, que são pessoas muito sérias e honradas que
constam nessa representação. Enﬁm, pugnar pela regularidade do procedimento licitatório realizado pela Prefeitura Municipal de Vila Velha. Muito obrigado!” O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Senhor
presidente, vou deferir. Solicitar a juntada das notas taquigráﬁcas e de documentos que, porventura, a parte
trouxe para que sejam juntados aos autos. Retirar o processo de pauta, encaminhando-o à área técnica e, posteriormente, ao Ministério Público de Contas para manifestação.” 07) Após, o senhor vice-presidente no exercício
da presidência, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, passou a palavra à senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, que procedeu à leitura do relatório do processo TC-5055/2017, que trata de
Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de
Educação de Serra, concedendo, em seguida, a palavra
ao advogado das interessadas, senhor Felipe Osório dos
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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Santos, 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. FELIPE OSÓRIO DOS SANTOS – “Senhor presidente; demais conselheiros; ilustre relatora, dra. Márcia;
ilustre representante do Ministério Público; serventuários, boa tarde! Serei breve. Como já o próprio relatório
da dra. Márcia, trata-se de um processo relativo à Prestação de Contas Anual da Secretaria de Educação de Serra, sob responsabilidade da sra. Nelci Belem Gazzoni. Foram encontradas algumas divergências que, no decorrer
do processo, foram devidamente esclarecidas. Tanto
que, esses esclarecimentos foram pertinentes que a própria área técnica concordou com os esclarecimentos da
nossa defesa, pugnando, inclusive, para aprovação. De
fato, apenas no que diz respeito ao tópico referente à divergência apurada entre os registros contábeis de bens
imóveis e o inventário ﬁsco, o órgão ministerial entende
que deve ser mantida a irregularidade. Na verdade, não
há como concordar com o ilustre representante do Ministério Público, porque a divergência é meramente contábil, como foi relatado pela própria área técnica. Dessa
forma, estamos requerendo a aprovação das contas para que não surta nenhum efeito que prejudique a atual
secretária. Era o que tinha. Obrigado!” A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS – “Senhor presidente, solicito a juntada das notas taquigráﬁcas. Vou adiar o processo para julgamento na próxima
sessão.” 08) Em seguida, o senhor vice-presidente no
exercício da presidência, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, passou a palavra ao senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, que procedeu
à leitura do relatório do processo TC-7127/2016, que tra-

ta de Prestação de Contas Anual do Fundo Ambiental do
Município de Vitória, concedendo, em seguida, a palavra
ao advogado do interessado, senhor Vinicius Assis da Silveira, 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. VINÍCIUS ASSIS DA SILVEIRA – “Senhor presidente,
senhor relator, boa tarde! Na verdade, só venho comunicar, em nome do ordenador de despesa, em forma de
protocolo, nesta tarde, a resposta à Instrução Técnica
1443/2018-5. Na resposta, todos os esclarecimentos foram abordados sobre a divergência dos extratos, a questão da declaração de bens e tudo mais. Então, vou reiterar os argumentos trazidos na resposta à Instrução Técnica Conclusiva e reforçar, também, o pedido para reconhecimento das contas apresentadas em relação ao Fundo Ambiental do Município de Vitória na prestação de
contas do exercício 2015. Obrigado!” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – “Com o
esclarecimento do patrono, senhor presidente, vou manter o processo em pauta, adiando para a próxima sessão.” 09) Após a realização de sustentações orais, o senhor vice-presidente no exercício da presidência, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, devolveu a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, para apreciação do processo TC-401/2007, objeto
de pedido de preferência, ocasião em que convocou o
senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
para compor o quórum, nos termos do §1º do artigo 28
da Lei Orgânica desta Corte, tendo o senhor conselheiro
substituto asseverado que o entendimento dominante
nesta Corte acerca do arquivamento de processos em
que não se formou matriz de responsabilização, proposwww.tce.es.gov.br

to no voto do relator, leva à irresponsabilidade total dos
gestores, pelo que solicitou vista dos autos. 10) Após a
apreciação do processo com pedido de preferência,
constante da pauta do senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, reassumiu a presidência
e passou a palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER, para retomar a ordem natural da
pauta. 11) Proclamados os resultados dos processos
constantes da pauta do senhor conselheiro vice-presidente, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, comunicou a existência de pedido
de preferência para apreciação do processo TC4000/2018, que trata de Representação de parlamentar
estadual em face da Companhia EspÍrito Santense de Saneamento – CESAN, constante da pauta do senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, ausente da
sessão, formulado pela senhora advogada Bárbara Dalla
Bernardina Lacourt, que fez requerimento de ordem,
tendo o senhor presidente concedido a palavra. Em seguida à manifestação da advogada, o senhor presidente,
considerando haver pendência de apreciação de medida
cautelar nos autos, bem como o fato de já haver votos
proferidos, com base no artigo 127 da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012 e artigos 86, §5º, e 376, parágrafo
único, do Regimento Interno desta Corte, submeteu ao
Plenário a possibilidade de continuação da apreciação
do processo, o que foi deferido à unanimidade. Na sequência, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, resumiu os votos já proferidos, o
do relator, senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, pela manutenção da medida cautelar deferida,
e o voto-vista do senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, pela revogação da medida cautelar,
em consonância com o parecer técnico, reabrindo a votação, tendo o Colegiado, por maioria, acompanhado a
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divergência, restando vencido o relator, tudo conforme
notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: A SRª BÁRBARA
DALLA BERNARDINA LACOURT – “Boa tarde a todos!
Cumprimento o ilustre presidente. Obrigada por me franquear a palavra. Este Processo TC- 04000/2018-7 já está
em pauta desde o dia 11 de setembro. Tenho vindo aqui
junto com meus clientes já repetidas vezes ao longo destas últimas semanas. E este processo está com o relator,
acredito que umas três ou quatro sessões. Após o pedido
que ele fez, depois do voto divergente do conselheiro Domingos. O conselheiro Domingos votou acompanhando
a área técnica no sentido de ser revogada uma medida
cautelar que existe nos autos. Então, por força dessa
questão, que é de suma relevância para o interesse público, como já registrei aqui por ocasião da minha defesa
oral. E tendo em vista o que dispõe o artigo 128 da Lei
Orgânica, e o 380 do Regimento Interno, que permite
que o Tribunal, inclusive, de ofício, revogue a medida
cautelar quando deixe de subsistir os seus pressupostos,
requeiro aqui que a despeito da ausência do eminente
relator, que seja dado prosseguimento à votação deste
processo. E faço referência aqui ao art. 82 do Regimento
Interno, que, em primeiro lugar, em seus §§ 1º e 2º, dispõe que o prazo de vista para que algum conselheiro ou
o Ministério Público tenha vista dos autos é por uma sessão, prorrogável por mais uma. O que aconteceu já na
semana retrasada. A semana retrasada foi a segunda, a
passada foi a terceira, hoje seria a quarta sessão. E vencido o prazo, em conformidade com o § 5º desse mesmo
artigo 82, é dado ao presidente avocar os autos e incluir
em pauta na próxima sessão. Considerando que já está
pautado e considerando o que prevê o § 6º desse mesmo
artigo. Diz o § 6º, que ainda na fase de discussão aquele
que se julgar habilitado poderá antecipar seu voto quando houver pedido de vista. Então, a despeito do pedido
de vista do ilustre relator, considerando que existe voto-

-vista do eminente conselheiro Domingos Taufner, venho
requerer a vossas excelências que, caso entendam, caso
já tenham o seu convencimento formado, e deferida a
manutenção do processo em pauta pelo ilustre presidente, que procedam à votação. Muito obrigada!” O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Tendo em vista a existência de medida cautelar, a existência de votos já proferidos no sistema e o
disposto no artigo 127, da Lei Orgânica, artigo 86, § 5º e
376, parágrafo único, do Regimento Interno, submeto ao
Plenário apreciação e julgamento em preferência.” O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Nos
termos da Lei Orgânica, e também lembrei que quando
estava na presidência houve um precedente nesse sentido num processo que também um conselheiro faltou. E
quando é cautelar, realmente é necessário que seja avaliado de imediato. Concordo com a proposição feita por
vossa excelência. A questão de ordem feita pela advogada.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Acompanho a proposta.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Acompanho a proposta.” A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA
MÁRCIA JACCOUD FREITAS – “De acordo.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Em votação o Processo TC-04000/2018. Há um voto do relator e um voto-vista divergente do conselheiro
Taufner. Em face da divergência, em discussão o processo. Em votação.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Acompanho a divergência.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Acompanho a divergência.” A SR.ª CONSELHEIRA
SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS – “Acompanho
o voto-vista.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Proclamo na forma do voto divergente.”. 12) Durante a apreciação do processo
TC-2512/2017, que trata de Consulta oriunda da Prefeiwww.tce.es.gov.br

tura Municipal de Ibatiba, o relator, senhor conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, procedeu à
leitura de novo voto, reformulando seu entendimento
em função de reversão da tendência jurisprudencial
acerca da contratação de serviço de assessoria contábil
no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Após a leitura
do voto reformulado, pela possibilidade da contratação,
com condições especíﬁcas, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER contextualizou o tema e
considerou histórico o voto apresentado, sugerindo que
fosse compatibilizado com seu voto recentemente proferido a respeito também de terceirização. Na oportunidade, o senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO
parabenizou o relator e informou que o acompanharia,
fazendo reﬂexões sobre o voto e propondo, ao ﬁnal, que
os seus fundamentos fossem melhor traduzidos no dispositivo da decisão. O senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, também elogiou o
voto e ressaltou a necessidade de sustentabilidade nos
atos da Administração Pública, tendo o relator, com
aquiescência do Plenário, adiado a apreciação, para analisar as colocações de seus pares, tudo conforme notas
taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Eu já dei
o voto. Vossa excelência votou. Acho que o conselheiro
Marco Antonio também votou. Adiei e estou dando um
voto novo. Como estou mudando, enfrentando a mudança...me propondo a enfrentar a mudança de entendimento do Tribunal, já enraizada, vou ler alguns trechos
do voto.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Adianto que vou acompanhar vossa excelência.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Vossa excelência
deve ter lido então. Mas, de qualquer forma, em homenagem ao enfrentamento, que certamente teremos, eu e
o dr. Luciano, então eu tenho que fazer a...” O SR. PRESIQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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DENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Mas estava disponível.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – (leitura).
“Então, ﬁnalizando, o ideal, não vi na legislação, no ordenamento jurídico, nenhum impedimento para se ter um
núcleo de servidores capacitados, de carreira, e que eles,
para o exercício desse serviço rotineiro, porém complexo,
tenham o amparo de empresas especializadas. Por todos
os motivos e por toda a experiência para dar luz ao que
acontece fora do Brasil. É assim como voto.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Vossa excelência traz um novo voto. Mas apresentou e vai adiar para permitir que...Está lido...” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Primeiro,
parabenizo o voto histórico feito pelo conselheiro. Realmente essa questão do Estado precisa ser reformulada.
Estamos aí, a espera de uma eleição presidencial. Acredito que no ﬁnal, que no ano que vem, esse assunto venha
à tona, na situação do Estado.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Sem fechar
o Tribunal, né?” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Claro! Sem dúvida. Há uma disputa
entre um Estado maior ou um Estado mínimo na concepção ideológica. Mas o estado sendo grande ou sendo mínimo, pequeno, tem que ser eﬁciente. E esse voto de vossa excelência é igual ao nosso presidente, que é pequeno,
mas é eﬁciente. Então, vai nesse sentido, da eﬁciência
que tem que ter o poder público que não pode ﬁcar... Temos hoje muitos municípios acima do limite de pessoal.
Destacou que no Espírito Santo são 16 municípios. É uma
situação já preocupante. Mas ﬁz uma comparação rápida aqui, uma pesquisa muito rápida. Não é, ainda, uma
pesquisa muito bem delineada. No Rio de Janeiro, temos
57, dos 92 municípios ultrapassando. Em Pernambuco,
92, dos 184. Então, a situação do Espírito Santo é ruim,
mas nos outros estados é muito pior. Então, de certa for-

ma, o nosso trabalho aqui, acredito que está sendo bem
feito nesse sentido. Esperamos que os municípios consigam se readequar. Mas nesse voto especíﬁco de vossa
excelência, dei um voto anterior. Então até sugiro, quem
pedir vista depois, quem for analisar, porque dei um voto
recente sobre a questão contábil também. E, ao ﬁnal, ﬁm
o seguinte dispositivo, muito parecido com aquele processo da Cesan, que era na área jurídica. As três hipóteses, o excesso de demandas, demandas contábeis e não
demandas jurídicas; os casos de terceirização, as demandas altamente especializadas, e os conﬂitos de interesse.
Então, acredito que possa ser compatibilizado isso com o
disposto de vossa excelência, que parece que amplia um
pouco mais. Essas são as considerações. Nas próximas
sessões estaremos debatendo novamente esse tema.” O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Senhor presidente, diﬁcilmente seremos precedidos para
discutir esse assunto de uma leitura do voto na íntegra
com a reﬂexão toda que ele traz. Então, queria aproveitar este momento para reﬂetir, parabenizando o conselheiro Rodrigo Chamoun. A consulta foi feita ampla e no
exemplo se restringiu à assessoria contábil. Porque trouxe a contratação na assessoria contábil. Vossa excelência, em seu voto, a despeito de qualquer um de nós, concordar ou discordar do ponto de vista da gestão sobre a
adoção dessa medida ou não, o que não nos cabe, juridicamente perfeito. E tendo acompanha-lo... Só queria fazer algumas reﬂexões com vossa excelência no sentido
de trazê-las, tentar contribuir na construção do que será
o acórdão no futuro. Digo isso, por quê? Primeiro, no voto aqui estabelecido está a execução de terceiros das
atribuições como trata na Constituição, gerenciamento,
planejamento, supervisão, essas questões. E o assessoramento que vossa excelência disse não está claro que é
possível ser feito tomando posse essas empresas. Digo isso, por quê? Digo no voto, na fundamentação está lá exwww.tce.es.gov.br

posto, o nosso maior problema no controle começa no
planejamento. porque os jurisdicionados, de maneira geral, utilizam as técnicas para cumprir a obrigação, cumprir a obrigatoriedade, cumprir a exigência da lei. Não
tem, da parte de muitos deles, o olhar para as técnicas
contábeis, administrativas, o olhar estratégico para realização daquilo que se pretende na administração pública. Ao contratar uma empresa de assessoramento, minha primeira reﬂexão com vossa excelência é no sentido
de... não tenho a resposta. Então estou trazendo para
que todos nós possamos reﬂetir sobre isso. Não caberia
no voto a recomendação de que isso fosse trazido de maneira explícita, a necessidade da melhoria dessa qualidade do planejamento com essa vista, para que possamos
aferir um controle melhor, ao ﬁnal, uma vez que estamos
tratando especiﬁcamente de assessoramento contábil?
Porque qual é o receio? O receio é que vou contratando,
faço do jeito que tiver que fazer e ele ajusta na contabilidade pelo assessoramento que tiver que ajustar para
apresentar para o Tribunal de Contas, para o controle social e para quem quer que seja. Se não colocarmos atenção sobre o planejamento e, posteriormente, na execução e aí no monitoramento, que é exatamente o que está
retirado da possibilidade da terceirizada executar, não
melhoramos no sentido de ter um produto melhor para
apreciar aqui no Tribunal e, consequentemente, para dar
condições ao gestor de tomar decisão. A primeira questão é, se não caberia recomendar nesses casos, hipoteticamente, que for fazer, quem optar por fazer, já que é
permitido fazer, que observe essas questões todas que
são trazidas neste momento. Outra questão, e aí vossa
excelência faz um arrazoado perfeito, trata do aumento
de despesa com pessoal - e nem atacou a Previdência
porque poderia ser atacada. Está no voto? Então, atacada a despesa de pessoal e de Previdência. Observamos
em debates, e semana passada no congresso em que esQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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tivemos, isso também apareceu, que há aqueles que defendem a execução de políticas públicas de maneira excessiva, vê na garantia de direitos uma necessidade de
pessoal sempre maior, aponta a lei de responsabilidade
ﬁscal como um impedimento à realização da competência nesses serviços públicos. Não sei se estou conseguindo me fazer entender. Então, só que desse modo tentam
desqualiﬁcar aquilo que deveria ser o manual da boa
execução ﬁnanceira. Então, a Lei de Responsabilidade
Fiscal é consensuada por nós, pelo menos por nós aqui,
de que traz um bom manual da execução ﬁnanceira. Se
estamos permitindo a contratação, e aqui com argumentos todos colocados, ﬁz questão de dizer, ao início da concordância com vossa excelência, para chamar a atenção
para a seguinte questão. E levando em consideração que
muito o que está acontecendo, em relação a pagamento
de pessoal, monta da formação anterior das redes de
serviços que foram constituídas no passado, principalmente nos períodos de hiperinﬂação, que havia uma sensação, pelo achatamento dos salários, na não correção
inﬂacionária de que você podia ir ampliando serviços aleatoriamente e o foco com a qualidade deles não foi observado. Esse passivo, estamos pagando agora, tendo inclusive que colocar pessoas para cumprir serviços que essa rede de serviços, altamente capilarizada, tivesse que
dar conta. Do mesmo modo, estou dizendo o seguinte, já
temos uma administração grande. Não vou chamar de
inchada para não ganhar contornos do debate político
estabelecido. Mas temos uma estrutura administrativa
composta por um contingente de servidores muito alto.
Estamos contratando empresas para realizar serviços
que poderiam ser feitos pelos nossos servidores já contratados na administração. De modo que, indiretamente,
a despesa com pessoal, mesmo não saindo dessa rubrica, vai aumentando nas empresas terceirizadas para
prestar serviços que os servidores poderiam prestar. En-

tão, aí não está a burla apenas do concurso público, está
a burla do gasto com pessoal, do ponto de vista da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Não cabe no voto. Porque, ao ﬁnal, esse voto precioso, que vossa excelência prolatou,
será menos consultado do que deveria, e o acórdão será
mais consultado. Então, por isso as minhas preocupações aqui para trazer para este debate. Não caberia a
observância em que escala, em que medida poderíamos
avançar observando quais caracterizações; eu tenho servidores para atividade meio nos municípios, capazes de
fazer? O que me impede de fazer? Porque também a posição política do servidor efetivo, muitas vezes o tira da
atividade que ora estamos discutindo para contratação.
Então, entendo, vossa excelência foi prudente ao colocar
as possibilidades ou aquilo que deveria ser observado.
Mas ouvindo atentamente e lendo o voto de vossa excelência, pergunto ainda se não caberia dar luz a essas observações. Não sei de que maneira. Repito, não estrou
trazendo aqui...Estou igual Dadá Maravilha, “Não tô
com a solucionática, eu tô com a problemática”. Se não
podíamos para que estivesse composto no acórdão ﬁnal
esses pressupostos que vossa excelência, na fundamentação, exalta e traz com tanta qualidade.” O SR. CONSELHEIR ORODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN –
“Sobre esse tema especíﬁco, dois parágrafos. O art. 18 –
está no voto. (leitura) Então não há substituição de mão
de obra. Tomei esse cuidado. Porque quando há substituição de mão de obra realmente vai para o cômputo.” O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Só
para esclarecimento da posição, presidente. Nesse ponto
não há divergência. O que estou dizendo é que no acordão... Porque estou pensando na prática do ﬁnal. No ﬁnal as pessoas consultarão o que? Infelizmente, não consultarão o voto, a fundamentação inteira. Não. Ele estará lá. Estou dizendo da prática, da prática cotidiana. Eles
vão constar, vão ler o acórdão rapidinho, se não ler o rewww.tce.es.gov.br

sumo. Então, essa questão que está posta, claramente,
em apoiar os servidores, o serviço visa apoiar, dar condição de melhorar a qualidade, que é exatamente isso que
está trazido, no voto, no 4.2, que é no mérito, respondendo a questão que vossa excelência traz, trata o art. 37,
inciso II, que não aborda essa combinação com o art. 18,
da LRF. Talvez trazer exatamente isso para o voto para
efeito de consulta, ao ﬁnal, traria o efeito que eu, de maneira prolixa, talvez não tenha conseguido me fazer entender.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN – “Boa observação. De qualquer forma...” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “E vossa excelência foi feliz quando observou que essa é uma situação que se aplica ao
município, que não deveria ser município. Porque isso é
um problema do Brasil, uma série de decisões sem sustentabilidade. O conceito principal a ser perseguido é o
conceito da sustentabilidade. Porque de resto não vai
adiantar ter regra que não seja sustentável. Esse é o problema. As regras precisarão ser sustentáveis para que
possam ser cumpridas. Fora disso, é escrever na água.
Mas de qualquer forma, este processo está com o voto lido e está adiado.” 13) Na apreciação do processo TC8986/2017, que trata de Consulta oriunda da Assembleia Legislativa, de relatoria do senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, o senhor procurador-geral do MPEC LUCIANO VIEIRA, procedeu leitura de resumo de seu parecer-vista, acompanhando o relator, que manteve o seu voto pela proeminência do caráter turístico e cultural sobre o religioso. Aberta a discussão, se manifestaram os senhores conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e RODRIGO COELHO DO
CARMO, bem como o senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, e o representante
ministerial. Aberta a votação, o Plenário acompanhou,
por maioria, o voto divergente do senhor conselheiro
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DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, restando vencido o relator, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Já dei o voto, é aquela consulta da
Assembleia Legislativa. Ouvi atentamente o debate. O
procurador Luciano fez um parecer vista.” O SR. PROCURADOR-GERAL LUCIANO VIEIRA – “Excelência, proferi
um parecer vista bastante longo. Vou procurar resumir
justamente porque pedi, na sessão passada, que o conselheiro adiasse justamente para que todos tivessem conhecimento, e evitar que tivesse que ler em sua integralidade. Meu parecer não destoa do entendimento do conselheiro Rodrigo, só reaﬁrma que, pela Constituição Federal há um princípio maior que aﬁrma ser a Federação
Brasileira a adotar o princípio da laicidade, ou seja, é impossível o estado, nos termos do art. 19, da Constituição
Federal, estabelecer cultos religioso (leitura) Para se
manter justamente esse princípio da laicidade que a
Constituição trouxe, justamente, essa vedação, esses
condicionamentos para da relação ente estado e igreja,
permitindo-lhe apenas quando há subvenção no interesse público. Há de se dizer que a religião integra, obviamente, o caráter cultural, está inserida na cultura daquele povo. Mas aqui, no caso concreto, a religião integra a
cultura brasileira. E são várias as religiões, de todas as
ordens, de todas as nomenclaturas. E no caso aqui, especiﬁcamente, trouxe a lei dizendo da cultura gospel, que
essa integraria a cultura brasileira. Essa previsão, simplesmente, é só reconhecendo no aspecto fático que essa
espécie de religião integra a cultura local. No entanto,
pelo simples fato de a religião integrar a cultura, esse
simples fato não permite um...que já lhe garante o direito de receber subvenção do Estado. Por isso que, resumindo aqui, toda aquela celeuma que se traz em sendo
e/ou é que para se manter, para se preservar o princípio
da laicidade, embora a religião aí seja prevista legalmen-

te até pela Lei Rouanet como cultura. Como disse, simplesmente a lei veio reconhecer a música gospel como
cultura, isso não garante obviamente por si só a subvenção estatal. O que é necessário aqui, como já exposto pelo conselheiro Rodrigo, no voto originário, seria o elemento turístico, que é o que legitimaria a subvenção estatal, como ocorre casos até citados aqui, a legitima. É
por isso que o MP, seguindo a linha do voto, entende que
a subvenção só é permitida se conﬁgurado o interesse
cultural, religioso e turístico.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Mantenho
a minha posição. Então, o meu voto permanece diferentemente do voto do conselheiro Domingos. Vou manter a
minha posição nos casos em que houver preeminência
do caráter turístico e cultural sobre a questão religiosa.”
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
“Senhor presidente, vou manter a minha posição, entendendo que pode ter os dois. Mas também se tiver um só,
é possível.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Com toda sinceridade,
respeito. Mas a primeira coisa que entendo de forma clara, que segundo a lei estadual, reconhecendo a existência da mesma, o evento gospel tem caráter cultural. É
uma...Não sou bom de música, mas do mesmo jeito que
tem sertanejo, tem rock, é uma característica aí de... E aí
é cultural. O que vai dizer se isso não é turístico, uma vez
que vai acontecer o evento, e eventualmente um outro
interessado pode ir para lá para....Quando você fala e
obriga que há necessidade...Eu, particularmente, com
todo respeito, tenho diﬁculdade de – talvez seja minha
incompetência – então, por essa razão vou me ﬁliar, com
todas as vênias ao voto-vista do conselheiro Taufner, pela diﬁculdade muitas vezes. E dizer que isso é isso e não é
aquilo. Estou sendo sincero. Volto a dizer, isso pode estar
relacionado à minha incompetência. E eu, como reconheço os meus limites, não vou tentar ultrapassá-los.” O
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SR. PROCURADOR-GERAL LUCIANO VIERIA – “O que temos que diferenciar, até entendo sua colocação...conselheiro do Carmo, na sessão anterior, de discussão, quando se fala na questão de subvenção ou a questão de escolha de uma banda evangélica, já que estamos falando
da música gospel. Uma questão é um determinado gestor eleger para um evento em um município uma banda
funk, e incluir um abanda evangélica para fazer uma
apresentação, uma católica. Isso não caracteriza subvenção de nenhuma religião. O que é proibido, é eminentemente haver um repasse para que seja promovido um
evento puramente religioso. Porque não deixa de ser cultural. Esse caso é o que veda a Constituição. Mas uma
festividade em um município em que o gestor eleja que
para atender a comunidade como um todo, às vezes é
opção...Quer atender a evangélica, a católica.” O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Tem público para tudo” O SR. PROCURADOR-GERAL, LUCIANO VIERIA – “Para tudo. Isso não
conﬁguraria subvenção de nenhuma religião. Foi uma
opção de trazer apresentações que pudesse agradar a
todos naquela comunidade. O que se veda é subvencionar diretamente uma determinada religião, um evento
que seja eminentemente religioso.” O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO –
“Não vejo divergência com relação a isso. Conselheiro relator, tive diﬁculdade em identiﬁcar a necessidade de que
seja uma coisa e outra. Quando, em minha opinião, é
quase que automático. Mas respeito, há uma pequena
divergência.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO – “Vou lembrar sempre o comentário ﬁlosofal do conselheiro Rodrigo Chamoun, ao ﬁnal da primeira
sessão de debate desse assunto: “nesse caso, o diabo
mora no detalhe”. Vou tentar trazer uma questão factual. O dia do evangélico. Sou católico, só estou problematizando aqui, sem fazer defesa dessa ou daquela... O dia
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do evangélico que o município resolve organizar e contrata bandas gospel. O motivo é uma celebração do dia
do evangélico na comunidade daquele município porque
a cultura evangélica, gospel é predominante. Pode ou
não pode de acordo com o voto do “e” turístico?” O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Acho que é o mesmo caso da ‘Festa da Penha’.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Tem um caráter turístico.” O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “E porque o dia do evangélico no município não tem e o município vizinho pode...” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “A Consulta 14/2008
traz o delineamento disso. Com base nela, a nossa jurisprudência se assentou. Então aqui falei de casos práticos.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Vou dar um exemplo só para discutirmos. Eu não sou tão antigo, mas talvez seja o mais
daqui, pior que sou. Mas vimos a criação de um evento
chamado “Jesus Vida Verão” que virou um grande evento
turístico. É um fato. Só estou dizendo que isso começou
em algum determinado momento e acabou virando um
grande evento; turístico, inclusive. As pessoas se deslocam. Eu, com toda sinceridade, não acho que isso seja
nenhum desrespeito à Constituição. Acho que isso é uma
atividade cultural e turística estabelecida. O que impedirá que outros possam ser construídos no futuro? Realmente não estou vendo e acho que o posicionamento do
dr. Luciano é absolutamente verdadeiro. Uma coisa é ter
uma subvenção especíﬁca, outra coisa é ter uma atividade que gera, que move a economia, inclusive.” O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Presidente, se não me falhe a memória, a própria legislação
estadual, de autoria do deputado que faz a consulta
aqui, veda o repasse de recurso para instituições religiosas, igrejas, por exemplo. Já traz a vedação própria tam-

bém, essa restrição que estamos preocupados, já traz no
próprio corpo da lei.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “É uma cópia da legislação nacional, que emendou a Lei Rouanet.” O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Permanece em discussão.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN –
“Concordo com vossas excelências, mas não vou mudar
minha opinião.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Em votação.” O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Voto
com a divergência do conselheiro Domingos.” A SR.ª
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
– “Voto com o voto-vista do conselheiro Domingos.” O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Também acompanho, excelência.” 14)
Antes da apreciação do processo TC-7343/2013, que trata de Representação em face da Câmara Municipal de
Cariacica, a relatora, senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS apresentou questão de
ordem sobre a relatoria do feito, que já possui voto proferido pelo senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, quando de sua última substituição. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, se manifestou registrando o seu entendimento de que o processo deve permanecer na relatoria do
senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, por já ter proferido seu voto, abrindo a discussão e
votação sobre a matéria, tendo o Plenário acompanhado
o presidente neste entendimento, conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS – “Este processo tem
já tem o voto do conselheiro substituto Marco Antonio.
Mas tenho uma questão de ordem. QUESTÃO DE ORDEM
– PROCESSO TC 7343/2013 Senhor Presidente, provoco
questão de ordem, nos termos do artigo 76, caput e p.
www.tce.es.gov.br

único, do Regimento Interno, para que Vossa Excelência
delibere se, nos casos em que haja incidente processual
provocado durante o julgamento do processo e, nesse ínterim, haja término de substituição, a relatoria do incidente processual ﬁcará a cargo do Conselheiro que já
proferiu voto acerca do mérito processual ou a cargo do
Conselheiro que inicia o seu período de substituição. O Sr.
Adson Pinto Nogueira, depois de já iniciado o julgamento
do Processo TC 7343/2013, protocolizou expediente, por
meio do qual requereu o sobrestamento do feito até o
julgamento de mérito de demanda judicial que trata do
mesmo tema enfrentado por esta Corte. Ocorre que, neste caso, ainda na vigência do seu período de substituição,
o Conselheiro Marco Antonio da Silva proferiu o voto em
sessão, tendo, inclusive, o Conselheiro Domingos Augusto Taufner também já proferido Voto Vista. Entendo que
o ponto acerca da competência para relatar o incidente
processual provocado pelo Sr. Adson Pinto Nogueira, nos
autos do Processo TC 7343/2013, não encontra resposta
evidente do regramento da Corte, razão pela qual suscito
a questão de ordem. Ressalto, ainda, que, ao meu ver, tal
questão não se encontra no âmbito da questão de ordem
enfrentada por este Colegiado na 25ª Sessão Ordinária
do Plenário, na qual se decidiu que proferir, para o ﬁm de
aplicar o artigo 82, §7º, do RITCEES, signiﬁca expor a convicção em sessão, bem como que, não sendo o caso de
expedição de medida cautelar, não há razão para análise
monocrática de questão processual e posterior referendo
do colegiado.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “No presente caso, tenho o entendimento de que deveria ser apreciada pelo
conselheiro que já proferiu o voto. Entretanto, aproveito
para colher o entendimento da Corte.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Pronunciei o voto-vista neste processo.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Não. Só com
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relação à questão de ordem.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Se podemos ou não.
Quer dizer, quem vai ser o...” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Se esse incidente trazido deverá ser decidido pelo conselheiro que
já proferiu o voto. Uma vez que o julgamento, sequer,
acabou.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN – “A opinião de vossa excelência.” O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “É que deve ser aquele que já proferiu.” O
SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
“Vou acompanhar também.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Acompanho também.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO – “Igualmente.” Após a resolução da questão de ordem, o então relator, senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, sugeriu o sobrestamento do feito para aguardar a decisão judicial a ser proferida em Ação Declaratória que discute justamente a
gratiﬁcação recebida pelo gestor, ocasião em que o senhor procurador-geral do MPEC LUCIANO VIEIRA registrou a sua preocupação com a possível ocorrência de
prescrição, sugerindo o sobrestamento apenas do item
questionado. Aberta a discussão e votação sobre a matéria preliminar, os senhores conselheiros RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, RODRIGO COELHO DO
CARMO, e a senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS votaram por manter o julgamento,
mas com seus efeitos sobrestados aguardando o trânsito
em julgado da decisão judicial. Aberta a discussão e votação sobre o mérito, o então relator, senhor conselheiro
substituto MARCO ANTONIO DA SILVA manteve o seu voto pela improcedência da representação, enquanto o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER manteve o seu voto-vista pela procedência da representação,
conversão em Tomada de Contas Especial, ressarcimento

e multa, sendo acompanhado pelos demais membros do
Plenário, restando vencido o relator, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO –
“Concedo a palavra ao conselheiro Marco Antonio, esclarecendo que há esse incidente.” O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – “Senhor presidente, não estou presidindo o processo. Fui pego de
surpresa quanto exatamente ao teor da questão de ordem, vossa excelente trouxe nesse momento. Apenas fui,
digamos assim, recebi a patrona do sr. Adson, em gabinete. E ele colocou que havia um procedimento judicial
com data de distribuição em 11/07/2018. É uma ação
declaratória. E essa ação cuida exatamente dessa gratiﬁcação por ele percebida. E nessa ação foi citado o voto-vista prolatado pelo conselheiro Domingos. O magistrado coloca, em seu entendimento, que o benefício deve
ser mantido em detrimento da preservação da verba salarial de caráter alimentar. E ademais não houve nenhuma decisão deﬁnitiva por parte do Tribunal, ainda não.
(leitura) Analisando essa decisão que foi trazida hoje - tomei conhecimento um pouco antes da sessão - não colide
com os termos do meu voto. Mas colide com os termos
da decisão trazida pelo eminente conselheiro Domingos
Taufner. Então, já que coube a mim, neste momento, a
manifestação quanto ao pedido de sobrestamento, temos feito dessa maneira em processo de pessoal. Temos
sobrestado, embora haja a independência das instâncias, temos sobrestado para que não haja colisão das decisões do Tribunal de Contas com a decisão judicial do futuro. Então, acho interessante que o Tribunal sim promova o sobrestamento do feito em gabinete até a decisão
ser trazida. Embora tenha trazido o voto do relator e do
eminente procurador. Não colide com os termos do voto
do relator, mas a decisão pode vir a ser colidente em razão do voto-vista apresentado.” O SR. PRESIDENTE,
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CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO –
“Submeto para apreciação a proposta de sobrestamento.” O SR. PROCURADOR-GERAL LUCIANO VIEIRA – “Só
queria que pudesse ser esclarecido, seria somente em relação a uma questão, também não conheço o processo
na integralidade, teria risco de prescrição no sobrestamento da questão, ou seria só desse ponto ou se há outros pontos no processo? Porque senão seria como foi
feito no caso do 13º, que sobrestava apenas um caso para que não houvesse...e dava prosseguimento. Eu nem
abri aqui as peças para saber se existem outras irregularidades que possam....para que o julgamento prossiga.
Senão tem esse risco de prescrição. Também não chequei, por isso estou consultando.” O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Senhor presidente,
havendo risco de prescrição, há uma decisão judicial aqui
que impede a câmara de suspender qualquer tipo de pagamento. Então, qualquer decisão que o Tribunal tomasse aqui não teria efeito imediato, porque já há uma decisão. Mas nada impede que julguemos o mérito e depois
- que já é a posição do Tribunal sobre o assunto - já cumpriríamos o nosso prazo de prescrição aqui para julgarmos o mérito. E, posteriormente, a nossa decisão somente seria executada caso essa cautelar fosse derrubada ou
ele perdesse no mérito judiciário. Essa é a minha opinião.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – “Só deixar claro que o voto do eminente
conselheiro Domingos ele coloca que a decisão seja cumprida imediatamente. Obviamente mudaríamos se for o
caso. Nos termos da decisão apenas para aguardar a posição lá no processo judicial. Em sendo essa a decisão do
Colegiado, no sentido de prosseguimento e fazendo o enfrentamento meritório, minha posição é utilizar antecipação de tutela. Mantidos os termos da decisão já por
mim trazida, que foi no sentido... apenas para rememorar porque já ﬁzemos isso há algum tempo.” O SR. CONQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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SELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Nem o
conselheiro Rodrigo Coelho conhece esse assunto, porque foi antes da sua entrada aqui.” O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – “Resolver incidente no sentido de que seja negada...A posição de
vossa excelência foi no sentido de que seja negada a eﬁcácia da lei municipal. E a minha posição é resolver o incidente no sentido de que seja dado eﬁcácia aos termos
da Lei Municipal 743, em razão de inexistir afronta à
Constituição Federal. Afastar o indicativo de regularidade, considerar improcedente. Vossa excelência entendeu
que havia vício de iniciativa. Entendi que não. Utilizo neste momento, após tomar conhecimento dessa decisão,
apenas como reforço argumentativo, que há uma antecipação de tutela – ainda que não seja exaurimento meritório. Mas ela entende que não houve violação aos termos da Lei Municipal 743/2011. Mantido exatamente os
termos do voto já prolatado.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Só para
observar. Este processo está em Plenário apenas para
que a gente se manifeste sobre a inexequibilidade ou não
da lei. Após, isso retorna à câmara para apreciação do
mérito.“ O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – “Ele subiu, senhor presidente.” O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Pela relevância. Ok! De fato, na questão
agora incidental, o conselheiro Marco Antonio propõe o
sobrestamento. O conselheiro Domingos diverge. Mas
diz que se for prevalente o seu voto...” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Reformulo o meu
voto para não dar execução imediata.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO –
“A execução ﬁcará condicionada à decisão judicial.” O
SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “E
o processo vai ao Ministério Público, e assim que a decisão judicial ocorrer...” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Então, vamos inicialmente abordar apenas a questão do incidente. Se sobrestamos ou se julgamos e a execução ﬁcará condicionada à avaliação com decisão judicial. Há dois pontos
com relação a esse incidente. Um ponto do conselheiro
relator, conselheiro Marco Antonio, e um ponto trazido
pelo conselheiro Domingos, aqui em sessão, pela manutenção do julgamento, mas com eﬁcácia. Em discussão
esse ponto. Em votação.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Acompanho o conselheiro Domingos.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Da mesma forma, pelo julgamento.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO – “Então, a questão do incidente está
decidida no sentido de manutenção do julgamento com
efeitos, aguardando a decisão judicial. Vamos agora continuar a análise de mérito. A análise de mérito, o relator,
conselheiro Marco Antonio, foi no sentido de que seja dada eﬁcácia à lei municipal e pela improcedência da representação. Sua excelência, o conselheiro Domingos, divergiu, com o ressarcimento e multa. Agora, apreciando
o mérito. Permanece uma divergência. Em discussão. Em
votação.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN – “Acompanho o conselheiro Domingos.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Voto com a divergência do conselheiro Domingos.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Então vamos proclamar com o
voto divergente do conselheiro Taufner. Vencido o relator.” 15) Face à ausência do senhor conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES, que havia solicitado vista do
processo em sessão anterior, 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 do
www.tce.es.gov.br

processo TC-2270/2017, que trata de Representação em
face da Companhia EspÍrito Santense de Saneamento –
CESAN, para aguardar o retorno daquele conselheiro. –
LEITURA DE ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO UNÂNIMES –
O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
procedeu à leitura do Parecer Prévio TC-74/2018, proferido nos autos do processo TC-3175/2018; o senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI procedeu
à leitura dos Acórdãos TC-1023/2018, proferido nos autos do processo TC-6623/2015, TC-1024/2018, proferido
nos autos do processo TC-6629/2015, e TC-1025/2018,
proferido nos autos do processo TC-6691/2015; o senhor conselheiro substituto MARCO ANONIO DA SILVA
procedeu à leitura do Acórdão TC-1420/2018, proferido
nos autos do processo TC-6603/2016; e o senhor secretário-geral das sessões, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, ante solicitação do senhor presidente, procedeu à
leitura do Acórdão TC-996/2018, proferido nos autos do
processo TC-5489/2015, de relatoria do senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, e do Parecer
Prévio TC-72/2018, proferido nos autos do processo TC-3382/2017,de relatoria do senhor conselheiro SEBASTIÃO CAROS RANNA DE MACEDO, ausentes 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
e um processos constantes da pauta, ﬂs. 43 a 58, 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 trinta minutos convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores auditores e senhor procurador para a próxima sessão ordinária do Plenário, a ser realizada no dia trinta de outubro de dois mil
e dezoito, às quatorze horas. E, para constar, eu, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sesQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018

56

ATOS DO PLENÁRIO

sões, 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 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DO
PLENÁRIO – 23/10/2018
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo:
07321/2009-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muqui
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Apensos:
03101/2013-1
Denunciante:
Identidade
preservada,
Identidade
preservada,
Identidade
preservada
Responsável:
ALUISIO
FILGUEIRAS
[MARIA CLAUDIA DE ARAUJO BERALDI], CARLOS RENATO PRUCOLI, NICOLAU ESPERIDIAO NETO
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
03093/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício:
2012
Apensos:
11116/2015-1
Responsável: FRANK CORREA, GUERINO LUIZ ZANON [ALEX DE FREITAS ROSETTI (OAB: 10042-ES), AMÁLIA BRAGATTO NASCIMENTO VIEIRA, ANNA PAULSEN,
ARTHUR LUIS LOUREIRO, BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), DEBORAH DA SILVA FARIA BORGES BARBOSA (OAB: 21124-ES),
FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES), GABRIEL FERREI-

RA ZOCCA, GUSTAVO LYRIO JULIÃO, LENNON GUIDOLINI FERNANDES DA COSTA, LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866-ES), LUCAS SCARAMUSSA, LUIZA NUNES DE NORONHA, MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MATHEUS DOCKHORN DE
MENEZES (OAB: 14007-ES), MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), MYRNA FERNANDES CARNEIRO (OAB: 15906-ES), NADIA LORENZONI (OAB:
15419-ES), RAFAEL BEBBER CHAMON, RENATO SANTANA ALVES (OAB: 5139E-ES), TATIANE MENDES RIBEIRO
(OAB: 28947-ES), VICTOR DE ALMEIDA DOMINGUES]
Deliberações: Adiado
Processo:
05925/2015-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
03950/2008-1,
01982/20087,
00542/2008-1,
03361/2006-6
Interessado: MAX FREITAS MAURO FILHO [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB:
15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), LUIZ RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS (OAB: 21979-ES)], NELSON ALVES DE AGUIAR
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS
DO
ESTADO
DO
ESPIRITO
SANTO
Deliberações: Adiado
Processo:
07532/2016-1
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
Bom
Jesus
do
Norte
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
10022/2014-4
Interessado: GIVALDO LUIZ PANETTO [FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO (OAB: 5603-ES)], MARwww.tce.es.gov.br

CELO DE SOUZA PREPETA, PEDRO CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR, SYLVIO RIBEIRO AREAS NETO
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS
DO
ESTADO
DO
ESPIRITO
SANTO
Vista:
Rodrigo
Flávio
Freire
Farias
Chamoun
(Vista
1ª
Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo:
10347/2016-9
Unidade gestora: Escola de Serviço Público do Espírito Santo, Secretaria de Estado da Educação
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Representante: Deputado estadual (ES, SERGIO MAJESKI)
Responsável:
DANGELA
MARIA
BERTOLDI
VOLKERS,
HAROLDO
CORREA
ROCHA
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado
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
Vista: Rodrigo Coelho do Carmo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Coelho do Carmo.
Processo:
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
08486/2013-1,
07863/2013-9
Interessado: RAFAEL FAVATTO GARCIA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES),
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), MARIANA GOMES AGUIAR (OAB: 22270-ES), RODRIGO BARCELLOS GONCALVES (OAB: 15053-ES)], RODNEY ROCHA MIRANDA, SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO [VALTAZAR MACHADO (OAB: 9442-ES)]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Deliberações: Adiado
Processo:
02228/2018-2
Unidade
gestora:
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
07157/2010-1,
06811/2010-5
Interessado: ANDESSON CANZIAN MORAES [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], CAPITAL RIO PRODUCOES APOIO E
EVENTOS LTDA - ME, COLLI SOM NOVA LTDA - ME [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES),
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), LUIZ RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS (OAB: 21979-ES)], CRISTIANE RESENDE FAGUNDES PARIS [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES)], CRISTIANO TESSINARI MODESTO [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], GENILDO COELHO HAUTEQUESTT
FILHO [ERIKA HELENA LESQUEVES, Erika Helena Lesqueves Galante], GEORGE MACEDO VIEIRA [PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], H. V. OLIVEIRA PRODUCOES E EVENTOS - ME [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA

SILVA (OAB: 16046-ES), LUIZ RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS (OAB: 21979-ES)], JAYME VIEIRA TORRES FILHO [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO
JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES), ROGERIO RIBEIRO DO CARMO], L. M. RAMOS - ME, MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169ES)], MARCO AURELIO COELHO [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES)], RICARDO COELHO DE LIMA [LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO
(OAB: 17169-ES)], RODRIGO COELHO DO CARMO [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO
CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], RV - CERIMONIAS E PROMOCOES DE EVENTOS LTDA - EPP [DÁRIO JOSÉ SOARES
JUNIOR, DÁRIO JOSÉ SOARES JUNIOR, Marinalva Izidoro de Faria Soares], SOLISMARA DE OLIVEIRA TOSATO
DELARMELINA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], 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)], LEANDRO MORENO RAMOS [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], OLDAIR
DA SILVA FERREIRA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo:
03618/2018-1
Unidade
gestora:
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
05817/2013-5
Interessado: BRUNO SACRE DE CASTRO [LUISA PAIVA
www.tce.es.gov.br

MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO
(OAB: 17169-ES)], DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.,
EVERTON COSTA DE REZENDE [LUISA PAIVA MAGNAGO
(OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169ES)], 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: 17169ES)], 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: 17169-ES)], SORAYA
HATUM DE ALMEIDA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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Processo:
06297/2018-1
Unidade
gestora:
Centrais
de
Abastecimento
do
Espírito
Santo
S/A
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
06297/2015-6
Interessado:
CARMO
ROBILOTTA
ZEITUNE, JOSE CARLOS BUFFON, JOSE PAULO VICOSI
Recorrente: GETULIO DARCY CURTY PIRES [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo:
06411/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Interessado: MARCIA CRUZ PEREIRA ANDRIOLO, MAX
FREITAS MAURO FILHO [ALTAMIRO THADEU FRONTINO
SOBREIRO (OAB: 15786-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), FERNANDA MELLO
PEREIRA (OAB: 12984-ES), FERNANDA MELLO PEREIRA
(OAB: 12984-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Requerente:
IRANILSON
CASADO
PONTES
Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado
Total: 11 processos
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo:
05289/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
07105/2010-2
Interessado: AUDILEIA RODRIGUES MARQUES [LUIS
GUILHERME DUTRA AGUILAR (OAB: 19659-ES), RAFAEL VARGAS DE MORAES CASSA (OAB: 17916-ES), RE-

NATA DUTRA AGUILAR (OAB: 23896-ES), VINICIUS PAVESI LOPES (OAB: 10586-ES)], DJALMA DA SILVA SANTOS [HENRIQUE DE SOUZA PIMENTA (OAB: 20558-ES),
MARIA CHARPINEL SANTOS (OAB: 22151-ES)], IRANETE MARIA FURTADO MACEDO, JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR, JULIO CESAR DE OLIVEIRA [LUIS GUILHERME DUTRA AGUILAR (OAB: 19659-ES), RAFAEL VARGAS DE MORAES CASSA (OAB: 17916-ES), RENATA DUTRA AGUILAR (OAB: 23896-ES), VINICIUS PAVESI LOPES (OAB: 10586-ES)], ULYSSES DE CAMPOS
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta

nicipal 564/2009. Consignar efeitos prospectivos - prazo
12 meses - Formar prejulgado. Após, à 2ª Câmara p/ julgamento de mérito. Nos termos do voto do relator, que
encampou o voto-vista do conselheiro Chamoun.

Processo:
02059/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
09111/2013-6
Recorrente: DORIS COELHO MOREIRA DA FRAGA
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado

Processo:
01670/2018-3
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Cultura
de
Cariacica
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Determinada
Interessado:
ERILDO
DENADAI
Deliberações: Acórdão. Determinações. Arquivar.

Processo:
09924/2016-1
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
São
Roque
do
Canaã
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Representante:
RUBENS
CASOTTI
[VICTOR RICARDO DE OLIVEIRA (OAB: 20546-ES)]
Responsável: MARCOS GERALDO GUERRA, RUBENS CASOTTI [VICTOR RICARDO DE OLIVEIRA (OAB: 20546-ES)]
Vista:
Rodrigo
Flávio
Freire
Farias
Chamoun
(Vista
1ª
Sessão)
Deliberações: Acórdão. Negar exequibilidade à parte ﬁnal do inciso IV e dos §§1º e §3º do artigo 237 da Lei Muwww.tce.es.gov.br

Processo:
01039/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante:
Identidade
preservada
Responsável:
THIAGO
PECANHA
LOPES
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Não instaurar Incidente de Inconstitucionalidade. Extinção sem resolução de
mérito. Determinação. Arquivar.

Processo:
03993/2018-6
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
São Domingos do Norte, Serviço Autônomo de Água Esgoto de São Domingos do Norte
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
05220/2017-3
Recorrente: AILTON JORGE TREVIZANI [IGOR WANDY
VOLZ (OAB: 22112-ES), LEONARDO ZACHÉ THOMAZINE,
PEDRO FREGONA, WANDY, ZACHE & FREGONA ADVOGADOS], PEDRO AMARILDO DALMONTE [IGOR WANDY VOLZ
(OAB: 22112-ES), LEONARDO ZACHÉ THOMAZINE, PEDRO
FREGONA, WANDY, ZACHE & FREGONA ADVOGADOS]
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
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Processo:
06189/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina
Classiﬁcação:
Agravo
Interessado: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [ANSELMO DA SILVA RIBAS (OAB:
193321-SP), ANSELMO DA SILVA RIBAS (OAB: 193321SP), ANSELMO DA SILVA RIBAS (OAB: 193321-SP)]
Recorrente: GABRIELLY SANTOS SIMON, LEOMAR LAURETT, NADIA ROSA NUNES ALMEIDA,
VALDEMAR
LUIZ
HORBELT
COUTINHO
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Processo:
06205/2018-9
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Cariacica
Classiﬁcação: Solicitação de Auditoria/Inspeção
Solicitante:
Presidente
da
Câmara (ES, Cariacica, ANGELO CESAR LUCAS)
Terceiro
interessado:
WELLINGHTON
NASCIMENTO
DE
LIMA
Deliberações: Acórdão. Indeferir pedido de auditoria. Arquivar.
Total: 8 processos
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo:
07247/2008-7
Unidade
gestora:
Companhia
de
Transportes
Urbanos
da
Grande
Vitória
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
05941/2018-2,
06915/20084,
02799/2002-1,
02923/2001-4
Recorrente:
FERNANDO
ANTONIO
ALENCAR
Deliberações: Acórdão. Conhecer - Provimento total Regular c/ Quitação - Reconhecer prescrição. Aproveitar
julgamento p/ Denise de Moura Cadete Gazzinilli Cruz,
José Carlos Moreira e Sônia Maria Casotti. Arquivar.

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:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
05864/2017-2
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Esporte
e
Lazer
de
Cariacica
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
EDVALDO
JOSE
ERLACHER
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: Parecer em Consulta. Conhecer. Responder nos termos do voto- vista do conselheiro Domingos.
Por maioria, vencido o relator, que manteve o seu voto
complementar.

www.tce.es.gov.br

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)
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado
Processo:
02039/2018-5
Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
02529/2018-5,
02504/20185,
02384/2018-9,
07117/2011-3
Interessado: ANA LUCIA MARABOTI FRIQUES, ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA [ANA
CAROLINA DE PLA LOEFFLER (OAB: 18206-ES), SYLVIO CESAR ALVES DA SILVA (OAB: 020805-RJ)], CARLA JEANE SILVEIRA ZACCA, JAQUELINE MOFFATI OZORIO DA SILVA, NEUDES FRAGA VIANA, RESY NEVES REBELLO ALVES, SONIA LEANDRO BLACKMAN
Recorrente:
ROBERTA
DA
SILVA
LIMA
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo:
02384/2018-9
Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
02529/2018-5,
02504/20185,
02039/2018-5,
07117/2011-3
Interessado: ANA LUCIA MARABOTI FRIQUES, ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA [ANA CAROLINA
DE PLA LOEFFLER (OAB: 18206-ES), SYLVIO CESAR ALVES
DA SILVA (OAB: 020805-RJ)], CARLA JEANE SILVEIRA ZACCA, NEUDES FRAGA VIANA, RESY NEVES REBELLO ALVES,
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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ROBERTA DA SILVA LIMA, SONIA LEANDRO BLACKMAN
Recorrente: JAQUELINE MOFFATI OZORIO DA SILVA [LUIZA OZORIO DE OLIVEIRA (OAB: 28132-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo:
02504/2018-5
Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
02529/2018-5,
02384/20189,
02039/2018-5,
07117/2011-3
Interessado: ANA LUCIA MARABOTI FRIQUES, ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA [ANA
CAROLINA DE PLA LOEFFLER (OAB: 18206-ES), SYLVIO CESAR ALVES DA SILVA (OAB: 020805-RJ)], CARLA JEANE SILVEIRA ZACCA, JAQUELINE MOFFATI OZORIO DA SILVA, NEUDES FRAGA VIANA, ROBERTA DA SILVA LIMA, SONIA LEANDRO BLACKMAN
Recorrente: RESY NEVES REBELLO ALVES [BRICIO ALVES SANTOS NETO (OAB: 23735-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo:
02529/2018-5
Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
02504/2018-5,
02384/20189,
02039/2018-5,
07117/2011-3
Interessado: ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA [ANA CAROLINA DE PLA LOEFFLER
(OAB: 18206-ES), SYLVIO CESAR ALVES DA SILVA (OAB:
020805-RJ)], JAQUELINE MOFFATI OZORIO DA SILVA,
RESY NEVES REBELLO ALVES, ROBERTA DA SILVA LIMA
Recorrente:
ANA
LUCIA
MARABOTI
FRIQUES, CARLA JEANE SILVEIRA ZACCA, NEUDES FRAGA VIANA, SONIA LEANDRO BLACKMAN
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta

Processo:
02769/2018-5
Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 03056/2018-1, 02722/2011-1, 02445/2011-4
Interessado: ALINNE ALVES PESSOA CERUTTI, ANSELMO
TOZI, EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA [ALEXANDRE AROEIRA SALLES (OAB: 28108-DF, OAB:
71947-MG, OAB: 169204-RJ, OAB: 404651-SP), ALEXANDRE AROEIRA SALLES (OAB: 28108-DF, OAB: 71947-MG,
OAB: 169204-RJ, OAB: 404651-SP), ALEXANDRE LEVINZON, ALEXANDRE LEVINZON, ANDRÉ FARHAT PIRES, ANDRÉ FARHAT PIRES, BRUNA CAROLINA BARBOSA SOARES,
BRUNA CAROLINA BARBOSA SOARES, CRISTIANO NASCIMENTO E FIGUEIREDO (OAB: 35120-DF, OAB: 101334MG, OAB: 169609-RJ, OAB: 403613-SP), CRISTIANO NASCIMENTO E FIGUEIREDO (OAB: 35120-DF, OAB: 101334MG, OAB: 169609-RJ, OAB: 403613-SP), Daniela Nicoli Mendes, Daniela Nicoli Mendes, EUGENIO ROMITA FILHO, EUGENIO ROMITA FILHO, FERNANDA MARIA GOMES ZAMBELLI, FERNANDA MARIA GOMES ZAMBELLI,
FRANCISCO FREITAS DE MELO FRANCO, FRANCISCO
FREITAS DE MELO FRANCO, GUILHERME LACERDA OLIVEIRA RODRIGUES MEYER, GUILHERME LACERDA OLIVEIRA RODRIGUES MEYER, JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR (OAB: 11650-ES), JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR
(OAB: 11650-ES), JORGE NUNES DA SILVA NETO, JORGE NUNES DA SILVA NETO, LUIS HENRIQUE BAETA FUNGHI (OAB: 32250-DF, OAB: 124463-MG, OAB: 188955-RJ,
OAB: 403832-SP), LUIS HENRIQUE BAETA FUNGHI (OAB:
32250-DF, OAB: 124463-MG, OAB: 188955-RJ, OAB:
403832-SP), MARIA JÚLIA LACERDA ROSELLI GOULART
DA ROCHA, MARIA JÚLIA LACERDA ROSELLI GOULART DA
ROCHA, MARINA HERMETO CORREIA, MARINA HERMETO CORREIA, MATHEUS GARRIDO DE OLIVEIRA KABBACH, MATHEUS GARRIDO DE OLIVEIRA KABBACH, MILENA
www.tce.es.gov.br

COSTA (OAB: 14623-ES), MILENA COSTA (OAB: 14623ES), PATRICIA GUERCIO TEIXEIRA DELAGE (OAB: 35148DF, OAB: 90459-MG, OAB: 169230-RJ, OAB: 403619-SP),
PATRICIA GUERCIO TEIXEIRA DELAGE (OAB: 35148-DF,
OAB: 90459-MG, OAB: 169230-RJ, OAB: 403619-SP), RAFAEL VILELA BORGES, RAFAEL VILELA BORGES, RAPHAEL LUCEIRO DOS SANTOS (OAB: 45466-DF, OAB: 131256MG, OAB: 190020-RJ, OAB: 403078-SP), RAPHAEL LUCEIRO DOS SANTOS (OAB: 45466-DF, OAB: 131256-MG,
OAB: 190020-RJ, OAB: 403078-SP), RAQUEL DE MORAES LAUDANNA, RAQUEL DE MORAES LAUDANNA, RENATA VILELA SAMPAIO, RENATA VILELA SAMPAIO, TATHIANE VIEIRA VIGGIANO FERNANDES (OAB: 27154-DF, OAB:
116677-MG, OAB: 169164-RJ, OAB: 402849-SP), TATHIANE VIEIRA VIGGIANO FERNANDES (OAB: 27154-DF, OAB:
116677-MG, OAB: 169164-RJ, OAB: 402849-SP), TATIANE GOLFETTO SOLDNER ALVES, TATIANE GOLFETTO
SOLDNER ALVES], JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA [ADRIANA SIMADON BERTONI, ADRIANA SIMADON
BERTONI, CYNTHIA EMY TAMAJUSUKU, CYNTHIA EMY
TAMAJUSUKU, FELIPE CHIATTONE ALVES, FELIPE CHIATTONE ALVES, JULIANA CAPORAL FERRARI, JULIANA CAPORAL FERRARI, LEANDRO JOSE DOS SANTOS GOMES,
LEANDRO JOSE DOS SANTOS GOMES, MARIANGELA
VASSALO, MARIANGELA VASSALO, RAFAEL GALVAO SILVEIRA, RAFAEL GALVAO SILVEIRA, RENATA OLIVEIRA DO
NASCIMENTO SHIOSAWA, RENATA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SHIOSAWA, RICARDO ALVES BASTOS, RICARDO ALVES BASTOS, SILVIA MARIA COELHO PIRES HAUSCHILD, SILVIA MARIA COELHO PIRES HAUSCHILD, TANIA
MARIA CARDOSO DE MENDONÇA, TANIA MARIA CARDOSO DE MENDONÇA], JEFERSON SILVA CARMO, MARIA DE LOURDES SOARES, RAFAEL FREITAS DE ARAUJO
Recorrente: BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA [CARLOS ALBERTO TRAD FILHO (OAB: 12805-ES), CARLOS ALBERTO TRAD FILHO (OAB: 12805-ES), FREDERICO
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MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO (OAB: 8899ES), MARIANA ALBORGUETI MARTINS (OAB: 21887-ES),
ROGÉRIO BRUM MATTOS, ROGÉRIO BRUM MATTOS]
Deliberações: Adiado
Processo:
03056/2018-1
Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 02769/2018-5, 02722/2011-1, 02445/2011-4
Interessado: ALINNE ALVES PESSOA CERUTTI, BUTERI
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA [CARLOS ALBERTO
TRAD FILHO (OAB: 12805-ES), CARLOS ALBERTO TRAD FILHO (OAB: 12805-ES), FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO (OAB: 8899-ES), MARIANA ALBORGUETI MARTINS (OAB: 21887-ES), ROGÉRIO BRUM
MATTOS, ROGÉRIO BRUM MATTOS], EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA [ALEXANDRE AROEIRA SALLES (OAB: 28108-DF, OAB: 71947-MG, OAB:
169204-RJ, OAB: 404651-SP), ALEXANDRE AROEIRA SALLES (OAB: 28108-DF, OAB: 71947-MG, OAB: 169204-RJ,
OAB: 404651-SP), ALEXANDRE LEVINZON, ALEXANDRE
LEVINZON, ANDRÉ FARHAT PIRES, ANDRÉ FARHAT PIRES,
BRUNA CAROLINA BARBOSA SOARES, BRUNA CAROLINA
BARBOSA SOARES, CRISTIANO NASCIMENTO E FIGUEIREDO (OAB: 35120-DF, OAB: 101334-MG, OAB: 169609RJ, OAB: 403613-SP), CRISTIANO NASCIMENTO E FIGUEIREDO (OAB: 35120-DF, OAB: 101334-MG, OAB: 169609RJ, OAB: 403613-SP), Daniela Nicoli Mendes, Daniela Nicoli Mendes, EUGENIO ROMITA FILHO, EUGENIO ROMITA FILHO, FERNANDA MARIA GOMES ZAMBELLI, FERNANDA MARIA GOMES ZAMBELLI, FRANCISCO FREITAS
DE MELO FRANCO, FRANCISCO FREITAS DE MELO FRANCO, GUILHERME LACERDA OLIVEIRA RODRIGUES MEYER,
GUILHERME LACERDA OLIVEIRA RODRIGUES MEYER, JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR (OAB: 11650-ES), JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR (OAB: 11650-ES), JOR-

GE NUNES DA SILVA NETO, JORGE NUNES DA SILVA NETO, LUIS HENRIQUE BAETA FUNGHI (OAB: 32250-DF,
OAB: 124463-MG, OAB: 188955-RJ, OAB: 403832-SP),
LUIS HENRIQUE BAETA FUNGHI (OAB: 32250-DF, OAB:
124463-MG, OAB: 188955-RJ, OAB: 403832-SP), MARIA JÚLIA LACERDA ROSELLI GOULART DA ROCHA, MARIA JÚLIA LACERDA ROSELLI GOULART DA ROCHA, MARINA HERMETO CORREIA, MARINA HERMETO CORREIA, MATHEUS GARRIDO DE OLIVEIRA KABBACH, MATHEUS GARRIDO DE OLIVEIRA KABBACH, MILENA COSTA (OAB: 14623-ES), MILENA COSTA (OAB: 14623-ES),
PATRICIA GUERCIO TEIXEIRA DELAGE (OAB: 35148-DF,
OAB: 90459-MG, OAB: 169230-RJ, OAB: 403619-SP),
PATRICIA GUERCIO TEIXEIRA DELAGE (OAB: 35148-DF,
OAB: 90459-MG, OAB: 169230-RJ, OAB: 403619-SP), RAFAEL VILELA BORGES, RAFAEL VILELA BORGES, RAPHAEL LUCEIRO DOS SANTOS (OAB: 45466-DF, OAB: 131256MG, OAB: 190020-RJ, OAB: 403078-SP), RAPHAEL LUCEIRO DOS SANTOS (OAB: 45466-DF, OAB: 131256-MG,
OAB: 190020-RJ, OAB: 403078-SP), RAQUEL DE MORAES LAUDANNA, RAQUEL DE MORAES LAUDANNA, RENATA VILELA SAMPAIO, RENATA VILELA SAMPAIO, TATHIANE VIEIRA VIGGIANO FERNANDES (OAB: 27154-DF, OAB:
116677-MG, OAB: 169164-RJ, OAB: 402849-SP), TATHIANE VIEIRA VIGGIANO FERNANDES (OAB: 27154-DF, OAB:
116677-MG, OAB: 169164-RJ, OAB: 402849-SP), TATIANE GOLFETTO SOLDNER ALVES, TATIANE GOLFETTO
SOLDNER ALVES], JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA [ADRIANA SIMADON BERTONI, ADRIANA SIMADON
BERTONI, CYNTHIA EMY TAMAJUSUKU, CYNTHIA EMY
TAMAJUSUKU, FELIPE CHIATTONE ALVES, FELIPE CHIATTONE ALVES, JULIANA CAPORAL FERRARI, JULIANA CAPORAL FERRARI, LEANDRO JOSE DOS SANTOS GOMES,
LEANDRO JOSE DOS SANTOS GOMES, MARIANGELA
VASSALO, MARIANGELA VASSALO, RAFAEL GALVAO SILVEIRA, RAFAEL GALVAO SILVEIRA, RENATA OLIVEIRA DO
www.tce.es.gov.br

NASCIMENTO SHIOSAWA, RENATA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SHIOSAWA, RICARDO ALVES BASTOS, RICARDO ALVES BASTOS, SILVIA MARIA COELHO PIRES HAUSCHILD, SILVIA MARIA COELHO PIRES HAUSCHILD, TANIA
MARIA CARDOSO DE MENDONÇA, TANIA MARIA CARDOSO DE MENDONÇA], JEFERSON SILVA CARMO, MARIA DE LOURDES SOARES, RAFAEL FREITAS DE ARAUJO
Recorrente:
ANSELMO
TOZI
[VINICIUS
ALEXANDRE VIEIRA DE AMORIM (OAB: 28120-ES)]
Deliberações: Adiado
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
Recorrente:
EVILASIO
DE
ANGELO
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento. Afastar
multa. Arquivar.
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: 10236-ES), GILCÉIA NOVAES, LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO (OAB: 5205-ES), MARCELLA RIOS GAVA FURLAN, THIAGO KLEIN DIAS]
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Deliberações: Adiado
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: Acórdão. Conhecer. Negar provimento.
Manter Acórdão. Arquivar.
Total: 15 processos
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo:
03220/2014-5
Unidade
gestora:
Companhia
Espírito
Santense
de
Saneamento
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Apensos:
05149/2014-4
Representante:
NELSON
WILIANS
&
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
Responsável:
ANA
CRISTINA
MUNHOS
DE
SOUZA, JAMIL GUILHERME DO NASCIMENTO JUNIOR, PAULO RUY VALIM CARNELLI
Deliberações: Adiado
Processo:
08169/2017-1
Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
05156/2012-8,
04535/2012-5
Interessado: ANSELMO DANTAS, ANSELMO TOZI [FELIPE
LOURENCO BOTURAO FERREIRA (OAB: 22077-ES), MARIANA TONIATO DE SOUZA SILVARES (OAB: 16300-ES),

Pablo Brocco Tápias, Rapahel Teixeira Silva Marques, RODRIGO KENNEDY GUIMARAES COSTA (OAB: 22815-ES),
RODRIGO LISBOA CORREA (OAB: 14588-ES), VINICIUS
ALEXANDRE VIEIRA DE AMORIM (OAB: 28120-ES)], DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARAES [GUILHERME GUERRA REIS
(OAB: 10983-ES, OAB: 182006-MG, OAB: 324497-SP),
LUCIANA DRUMOND DE MORAES (OAB: 9538-ES), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB: 3600-AC, OAB:
9395A-AL, OAB: A598-AM, OAB: 1551A-AP, OAB: 24290BA, OAB: 16599A-CE, OAB: 484A-SE, OAB: 128341-SP,
OAB: 4.923A-TO, OAB: 136118-RJ, OAB: 725A-RN, OAB:
4875-RO, OAB: 372A-RR, OAB: 80025A-RS, OAB: 23729SC, OAB: 11065A-MT, OAB: 15201A-PA, OAB: 128341APB, OAB: 00922-PE, OAB: 8202-PI, OAB: 30916-PR, OAB:
25136-DF, OAB: 15111-ES, OAB: 27024-GO, OAB: 9348AMA, OAB: 107878-MG, OAB: 13043A-MS), RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB: 3594-AC, OAB: 10132A-AL, OAB:
A737-AM, OAB: 1873A-AP, OAB: 26552-BA, OAB: 30932SC, OAB: 642A-SE, OAB: 211648-SP, OAB: 4925-TO, OAB:
42761-PR, OAB: 144852-RJ, OAB: 856A-RN, OAB: 4872RO, OAB: 387A-RR, OAB: 80026A-RS, OAB: 14924A-MS,
OAB: 12208A-MT, OAB: 16637A-PA, OAB: 211648APB, OAB: 01301-PE, OAB: 8204A-PI, OAB: 24217A-CE,
OAB: 27474-DF, OAB: 15112-ES, OAB: 28610-GO, OAB:
10348A-MA, OAB: 131512-MG)], FUNDACAO MANOEL DOS PASSOS BARROS [BRUNO DALL ORTO MARQUES
(OAB: 8288-ES), CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO (OAB:
7076-ES), FABRICIANO LEITE DE ALMEIDA (OAB: 7708ES), FELIPE ABDEL MALEK VILETE FREIRE (OAB: 18994ES), GUSTAVO VARELLA CABRAL (OAB: 5879-ES), HENRIQUE ZUMAK MOREIRA (OAB: 22177-ES), LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA (OAB: 16240-ES), MAGNUS
ANTONIO NASCIMENTO COLLI, MARCELLO GONCALVES
FREIRE (OAB: 9477-ES), MARIANA MARTINS BARROS
(OAB: 9503-ES), NILSON DE PINHO LADEIRA, ROBERTA CONTI RAMOS CALIMAN (OAB: 17416-ES), RODRIwww.tce.es.gov.br

GO CARLOS DE SOUZA (OAB: 7933-ES), RODRIGO SILVA
MELLO (OAB: 9714-ES), ROVENA ROBERTA DA SILVA LOCATELLI DIAS (OAB: 12767-ES), SERGIO CARLOS DE SOUZA (OAB: 5462-ES)], JOAO CEZAR MORAES, JOAO FELICIO
SCARDUA, JULIANA MOREIRA MOULIN, LUCIO FERNANDO SPELTA [DANIEL SCHNEIDER ALCOFORADO (OAB:
20281-ES)], MARIA DE LOURDES SOARES [MARIANA BARATELA GUASTI (OAB: 19649-ES)], MARIA GORETTE CASAGRANDE DOS SANTOS, RITA DE CASSIA CUNHA ROCHA
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Deliberações: Adiado
Processo:
01192/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
06796/2016-3
Interessado:
PAULO
LEMOS
BARBOSA
Recorrente: Membros do Ministério Público de
Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Adiamento:
1ª
Sessão
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
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Decisão. Revogar medida cautelar. Determinações. Deferir ingresso do Consórcio CNN como terQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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ceiro interessado. Notiﬁcação do consórcio. Por maioria,
nos termos do voto-vista do Conselheiro Domingos, vencido o relator, que votou pela manutenção da medida
cautelar.
Total: 4 processos
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo:
00401/2007-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício:
2006
Responsável: 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)]
Deliberações: Vista concedida. João Luiz Cotta Lovatti.
Processo:
13412/2015-5
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Apensos:
02068/2016-5
Representante: GLOBAL HOSP COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA [KARINA PARADELA CUNHA DA SILVA (OAB: 24681-ES, OAB:
149647-MG), NEIMAR ZAVARIZE (OAB: 11117-ES)]
Responsável: CARLOS ROBERTO ROSA, FABIOLA RIBEIRO
RIOS, HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, JOSE HERMINIO RIBEIRO, MARCELO DASSIE, RICARDO DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Deferir disponibilização meio digital - Reabrir prazo 90 dias - Notiﬁcação
Processo:

Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Esportes
e
Lazer
de
Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: WALLACE NASCIMENTO VALENTE
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Recomendação. Arquivar.
Processo:
05703/2017-3
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Cultura de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
FRANCISCO
AMALIO
GRIJO,
LEONARDO
CAETANO
KROHLING
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Recomendação. Arquivar.
Processo:
05738/2017-7
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Segurança
Urbana
de
Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
FRONZIO
CALHEIRA
MOTA
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Recomendação. Arquivar.
Processo:
05739/2017-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Turismo,Trabalho e Geração de Renda de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: LEONARDO CAETANO KROHLING
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Recomendação. Arquivar.

05656/2017-2
www.tce.es.gov.br

Processo:
03251/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Recorrente: ORLY GOMES DA SILVA [JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597-ES), MARCOS PAULO GOMES DIAS (OAB: 15044-ES), OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES)]
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna
de Macedo.
Processo:
04311/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Apensos:
05016/2018-1
Representante: E & L PRODUCOES DE SOFTWARE
LTDA
[SUZANY
MEDEIROS
LEITE]
Responsável: FLAVIA CRISTINA PONTES, MARCELO ENDLICH LEAL, NEY COIMBRA FLORES NETO, RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo:
05021/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Prestação
de
Contas
Mensal
Exercício:
2018
Responsável:
MAX
FREITAS
MAURO
FILHO
Deliberações: Decisão. Omissão - Deixar aplicar multa deixar de notiﬁcar
Processo:
Unidade
gestora:
do da Segurança
Classiﬁcação:

Secretaria
Pública e
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le
Externo
Fiscalização
Representação
Representante: MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA [EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES), MARCELO CORDEIRO ALVARENGA (OAB: 15131-ES)]
Responsável: NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO, UBIRATAN DE SOUZA PASSOS FILHO, VINICIUS XAVIER TEIXEIRA, WEVERSON FERRARI
Deliberações: Decisão. Ratiﬁcar DECM que deferiu medida cautelar
Total: 10 processos
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
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:
9ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. 1) Conhecer. 2) Resolver o Incidente de Inconstitucionalidade no sentido de negar aplicabilidade aos termos da Lei Municipal de Anchieta nº
743/2011, formando prejulgado. 3) Procedência. 4) Converter em TCE. 5) Afastar a responsabilidade de Carlos
Waldir Mulinari de Souza, julgando regulares as contas.
6) Manter irregularidades - Contas Irregulares - Ressarcimento solidário - Multa p/ Dalva da Matta Igreja, Terezinha Vezone Mezadri, Jocelem Gonçalves de Jesus, Adson
Pinto Nogueira. 7) Determinar instauração de TCE. 8) So-

brestar a execução do Acórdão até o trânsito em julgado da Ação Declaratpória 0001526-64.2018.8.08.0004.
9) Arquivar. Por maioria, nos termos do voto vencedor
do conselheiro Domingos. Vencido o então relator, conselheiro em substituição Marco Antonio.

TO (OAB: 9787-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB:
6381-ES), LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO (OAB:
19260-ES), MILENA GOTARDO COSME (OAB: 19148-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta

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:
12ª
Sessão
Deliberações: Adiado

Processo:
05375/2017-7
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Justiça
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Apensos:
06008/2017-9
Responsável: EUGENIO COUTINHO RICAS [CAROLINE ZAMBON MORAES (OAB: 6296E-ES, OAB:
30672-ES), DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), JAMILLY PACHECO MOREIRA FAVATO (OAB: 26122-ES), MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), MENARA COUTINHO CARLOS
DE SOUZA (OAB: 29670-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], WALACE TARCISIO PONTES
Deliberações: Adiado

Processo:
05051/2017-3
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Serra
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
CRISTIANE
STEM,
EIDA
MARIA BORGES GONSALVES, LUIZ CARLOS REBLIN
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Ressalva. Quitação.
Determinação. Arquivar.
Processo:
05055/2017-1
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Educação
de
Serra
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: IZOLINA MARCIA LAMAS SILVA, NELCI
DO BELEM GAZZONI [CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENwww.tce.es.gov.br

Processo:
06201/2017-2
Unidade
gestora:
Secretaria
de
Estado da Segurança Pública e Defesa Social
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Apensos:
02510/2014-8
Interessado:
DAYSE
MARIA
OSLEGHER
LEMOS,
HENRIQUE
GEAQUINTO
HERKENHOFF
Requerente: ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Coelho do Carmo.
Processo:
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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Unidade gestora: Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia do Município de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável: JOSE VICENTE DE SA PIMENTEL,
LEONARDO
CAETANO
KROHLING
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.
Total: 7 processos
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo:
07127/2016-8
Unidade gestora: Fundo Ambiental do Município 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: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo:
07369/2016-7
Unidade gestora: Fundo Municipal do Procon de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável: MARCELO NOLASCO DE ABREU
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
05644/2017-1
Unidade
gestora:
Fundo
de
Desenvolvimento
do
Município
de
Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: LEONARDO AMORIM GONCALVES, RODRIGO MONJARDIM VALLORINI, ZACARIAS CARRARETTO
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.

Processo:
05840/2017-7
Unidade gestora: Faculdade de Ensino Superior de Linhares
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: MARCIO RONEY SANTOS CORREIA, MARIA THEREZA COSTA GUIMARAES E SOUZA, SANDRA MARA MENDES DA SILVA BASSANI
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Recomendação. Arquivar.
Processo:
00064/2018-1
Unidade gestora: Faculdade de Ensino Superior de Linhares
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Gestor da UG (Faculdade de Ensino Superior de Linhares, JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA)
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
03315/2018-1
Unidade
gestora:
Instituto
de
Previdência dos Servidores do Município de Itapemirim
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
04980/2013-1
Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM-ES
Adiamento:
4ª
Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Total: 6 processos
Total geral: 61 processos
SESSÃO: 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO –
6/11/2018
Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezoito, às quatorze horas, na sala das sessões “FRANwww.tce.es.gov.br

CISCO LACERDA DE AGUIAR”, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou
aberta a 39ª Sessão Plenária Ordinária deste Tribunal do
corrente exercício. Integrando o Plenário estiveram presentes os senhores conselheiros SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO, 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. 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, a ata da 8ª Sessão
Plenária Especial 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 que a tese ﬁxada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 852.475 não alcança, imediatamente, os processos de controle externo, submetidos a julgamento dos
Tribunais de Contas; submeteu ao Plenário, para aprovação, conforme discutido anteriormente com os senhores
conselheiros, a revogação da Decisão Plenária TC09/2018, que sobrestou o julgamento dos processos
atingidos pela prescrição nesta Corte, advertindo-se o
órgão responsável pelas execuções das decisões desta
Corte que envolvam débito quanto à necessidade de
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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acompanhamento das decisões do STF sobre o tema,
sendo aprovada à unanimidade. Em seguida, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, considerando o planejamento estratégico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para os exercícios de 2016 a 2020, bem como o disposto na Resolução
TC-235/2012, que disciplina a constituição e gestão de
projetos no âmbito desta corte, sempre em vista de sua
missão de gerar benefícios para sociedade; considerando que o planejamento estratégico aplicado a este Tribunal, com caráter contínuo de aperfeiçoamento, tem como modelo estabelecer mecanismos que favoreçam o
alinhamento permanente das ações e projetos prioritários no cumprimento de seus objetivos; submeteu ao
Plenário, para aprovação, conforme distribuído previamente aos senhores, os Projetos Estratégicos deste Tribunal para o exercício de 2019, amplamente discutidos
internamente, com a realização do III Workshop de Planejamento, contemplando as sugestões oriundas do Plano Executivo 2018 e do Banco de Ideias disponibilizado
por esta Casa e as demandas das áreas de Tecnologia da
Informação, controle externo e do projeto Avançar, sendo aprovados à unanimidade. – DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS COM PEDIDO DE VISTA - O senhor conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES solicitou prazo de vista
em dobro referente ao processo TC-6540/2013, que trata de Tomada de Contas Especial da Câmara Municipal
de Vila Velha, de relatoria do senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, face à complexidade da matéria, registrando que somente o voto do relator possui 85 páginas, no que foi atendido pelo Plenário. – APRECIAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E URGENTES – Nos termos do artigo 101, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES incluiu em pauta o processo TC7866/2018, que trata de Representação em face da Se-

cretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos de Serra, em que sua excelência proferiu voto pela
notiﬁcação do representante para regularizar a representação processual, pelo indeferimento da medida cautelar e notiﬁcação dos responsáveis, no que foi acompanhado pelo Plenário, à unanimidade. – OCORRÊNCIAS –
01) Após a fase de apreciação de medidas cautelares, o
senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, inverteu a ordem da pauta, em razão de
sustentação oral solicitada, passando a palavra ao senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, que procedeu à leitura do relatório do processo TC5988/2018, que trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo MPEC, concedendo, em seguida, a palavra
ao advogado 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 à área técnica e ao MPEC, tudo
conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR.
FELIPE OSÓRIO DOS SANTOS – “Boa tarde, presidente,
demais conselheiros, conselheiro relator, ilustre representante do Ministério Público, serventuários, partes
presentes, colegas. Trata-se de um pedido de reconsideração proposto pelo Ministério Público em face das contas da Prefeitura do Município de Serra, ano 2015. Segundo o narrado nas razões recursais, o parecer prévio
atacado merece reforma por ter incorrido em error in judicando ao atribuir a consequência de apenas ressalvas
à suposta irregularidade apontada pela área técnica deste Tribunal, no que diz respeito às inscrições de restos a
pagar não processados sem disponibilidade ﬁnanceira
suﬁciente para pagamento. Durante toda a instrução e a
defesa, ﬁcou provado que esses restos a pagar tinham,
inclusive, suporte. O município tem suporte para esse pawww.tce.es.gov.br

gamento, e o fez. A inexistência das irregularidades
apontadas, no que diz respeito ao mérito propriamente
dito, das alegações recursais, sustenta o Ministério Público, em visão totalmente oposta aos princípios norteadores da atuação dos órgãos de controle, que o parecer
prévio atacado merece reforma, em razão do fato de que
não recomendou a desaprovação das contas ali apreciadas. Ocorre que, conforme consta do voto apresentado
pelo relator, o art. 80, II, da Lei Complementar Estadual
621, traz claramente, em seus termos, a possibilidade de
que, constatada irregularidade formal, desde que esta
não acarrete dano ao erário, é possível o julgamento regular com ressalvas. O julgamento, portanto, aﬁgura-se
perfeitamente coerente com a legislação de regência e
com as medidas saneadoras comprovadas pelo gestor,
que tomou todas as medidas ao seu alcance, a ﬁm de
corrigir eventuais irregularidades na inscrição de restos a
pagar, afastando qualquer prejuízo. Com base no relatório de disponibilidade de caixa de restos a pagar, ﬁcou
demonstrado que a disponibilidade de caixa do Instituto
de Previdência dos Servidores do Município da Serra não
está comprometida com as inscrições e restos a pagar
inscritos em 2015 pela prefeitura e que, considerando o
resultado total no relatório, o Município de Serra exibe
um saldo de superávit ﬁnanceiro. Isso porque, conforme
apontado pela equipe técnica deste Tribunal, a disponibilidade de caixa, antes da inscrição, era de R$
40.525.700,12. Ocorre que, o relatório retiﬁcado apresenta o valor de R$ 42.753.907,26. Assim, o Relatório da
Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, retiﬁcado,
apresenta a disponibilidade de caixa, antes da inscrição,
de R$ 42.753.907,26. O que dá um superávit de R$
555.048,56. Portanto, ao ﬁnal de 2015, a gestão municipal apresentou suﬁciência de caixa da ordem de R$
555.048,56. Entende-se, desta feita, que não há o que se
falar, aqui, em insuﬁciência de caixa. Dessa forma, pediQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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mos a rejeição e a improcedência do pedido de reconsideração pedido pelo Ministério Público. É o que se pede!” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO – “Senhor presidente, indago se há memorial. Então, vou deferir a juntada de memorial e retirar o
processo de pauta, encaminhando-o à área técnica e ao
Ministério Público para análise.” 02) Após, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO,
passou a palavra ao senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, que procedeu à leitura do relatório do
processo TC-8169/2017, que trata de Pedido de Reexame interposto pelo MPEC, concedendo, em seguida, a
palavra à advogada do senhor Anselmo Tozi, senhora
Wilma Chequer Bou-habib, que proferiu sustentação
oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou o processo de pauta, solicitando a juntada aos autos
das notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos trazidos pela interessada, tudo conforme notas taquigráﬁcas
a seguir transcritas: DRA. WILMA CHEQUER BOU-HABIB
– “Senhor presidente, senhor conselheiro relator, senhores conselheiros, falo em nome do sr. Anselmo Tosi, que
participa deste processo. E aqui respondo, e venho pleitear a mantença dessa decisão, que foi lida parcialmente
pelo conselheiro relator. E onde este Plenário, por maioria de votos, acolheu o voto divergente do conselheiro
Marco Antonio da Silva, que foi complementado pelo voto do eminente conselheiro Rodrigo Chamoun, e que promoveu a desconversão da toma de contas especial e retomou a natureza de representação. E nesse caso, apesar de já está no relatório, só me permitam fazer uma observação. Esse acordão acolhe a preliminar de prescrição
punitiva pelas supostas irregularidades nos Convênios
40/2004, 136/2005, 57/2006, 45/2008 e 183/2008, ressalvando a possibilidade de imputação de ressarcimento
nos termos do art. 71. Este processo é acolhido no Plenário. Permitam-me fazer uma leitura. Disse o conselheiro

Marco Antonio, na ocasião, que “a prescrição da pretensão de imputação da pretensão punitiva por parte deste
Tribunal deve ser decretada, já que havia decorrido, à
época, cinco anos, desde a data dos fatos. E o que aponta a ﬂagrante prescrição”. E S. Exa., na ocasião, informou
que estava fazendo com base no art. 71. Também o conselheiro Rodrigo Chamoun traz uma complementação.
Essa prescrição foi requerida por todas as partes e é acolhida de acordo com o pedido da Fundação Manoel Passos Barros. E na complementação de S. Exa., “que nos autos não houve a caracterização de desvio de ﬁnalidade e
sim desvio de objeto”. E esse entendimento, seguido por
todos os demais, por ser compatível com a prova dos autos...porque aqui há conﬁrmação de que no caso era
uma ambulância que foi cedida à fundação e que, posteriormente, é levada para o Município de Ibatiba. Continua com a mesma ﬁnalidade. E, então, fechado esse
acordão, reconhecendo primeiro a prescrição. E que não
houve desvio de ﬁnalidade e sim de objeto. E que ante à
insigniﬁcância dessa transferência, também a Corte deixa de aplicar a multa. E o dr. Anselmo requer a manutenção dessa decisão. Mas destacamos, neste momento, o
seguinte: além de pedir a manutenção dessa decisão do
Plenário, gostaríamos de chamar a atenção para o fato
de que foi trazido aos autos, conselheiro, uma demonstração de que houve a apresentação de uma ação civil de
improbidade onde a Fundação Manoel Passos faz um depósito garantidor do juízo na parte em que deveria ser
ressarcido. Essa ação está ainda em tramitação, iniciando, mas já existe a garantia do juízo. O que estamos destacando nesta ocasião? Primeiro, que esta discussão ganhou a esfera judicial. Então, estamos destacando e gostaríamos de depois, também, juntar aos autos o relatório
e a comprovação de que há essa ação. Apesar de que no
processo já há demonstração desse depósito no valor
correspondente ao que seria o suposto dano aqui. O que
www.tce.es.gov.br

estamos pleiteando? Primeiro, a mantença da decisão.
Caso esta Corte entenda que não deve ser mantido o que
estamos aventando, tão somente, por cautela, gostaríamos de chamar a atenção para esse documento que já
existe, complementando com a demonstração de que a
ação de improbidade trata do mesmo objeto, que seria
esse ressarcimento, também com pedido de ressarcimento. E aí destacando, primeiro, dizendo que há nesse
caso a prevalência da decisão judicial também sobre as
decisões controladoras desta Corte. E também é o seguinte: no caso de ressarcimento, sem adentrar à discussão se ressarcimento é sanção, é consequência, gostaríamos de, não só dizer que está garantido, mas também de
assegurar se não há suspensão deste processo para
aguardar a prevalência e a decisão do judicial. Mas também que seja assegurado, em caso de reversão. Entendemos, mais uma vez, que é improvável porque o Ministério Público, respeitosamente... Entendemos que as razões não são capazes de rever o que já foi decidido aqui,
porque não há nenhum elemento novo. Trata-se de um
pedido de reexame de mera repetição dos argumentos já
rebatidos por esta Corte. Mas, ainda assim, gostaríamos
de acrescer ao pedido, primeiro, de análise do que já foi
juntado aos autos e dessa conﬁrmação de que há uma
ação em andamento. E para pedir, primeiro, ou a suspensão deste processo, no aguardo da decisão judicial, ou se
entender que deve continuar para o julgamento aqui e
em caso de conversão dessa decisão - no caso de acolhimento do reexame -, que seja assegurado a dedução.
Porque ressarcimento é em razão de um dano, de uma
causa. E que essa causa seja ilícita. Então, sanção ou consequência é única. Tem um dano, tem um ilícito, determina-se o ressarcimento. Mas ele não pode ser um ressarcimento em razão da ordem desta Casa e o outro uma
ação de improbidade. Porque aí sim deixamos de ter
uma causa e uma ilicitude. Ainda que tenha a ilicitude reQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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conhecida, o que fazemos apenas por um debate. E num
segundo caso, um segundo ressarcimento, um provável
segundo, aí estaríamos numa duplicidade sem causa. E
aí não estamos falando nem de ilicitude, nem nada. Porque aí uma restituição pela segunda vez, aí já estamos
falando de um enriquecimento sem causa. Então, basicamente estamos reiterando as razões que já constam dos
autos nas contrarrazões, que já foram apresentadas pelo
sr. Anselmo. E acrescentando o pedido de análise desse
documento que já está nos autos e que comprova o depósito. E também a comprovação, mais uma vez, da ação
judicial com esse pedido, quer de suspensão, quer de
uma possível eventual dedução desses valores. Muito
obrigada a todos!” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Presidente, autorizo a juntada de
notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos. Retiro o
processo de pauta.” 03) Em seguida, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, passou a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO COELHO
DO CARMO, que procedeu à leitura do relatório do processo TC-5811/2013, que trata de Auditoria realizada na
Prefeitura Municipal de Vitória, concedendo, em seguida, a palavra à advogada do senhor Alcione Alvarenga Pinheiro, senhora Leticia Nascimento Alvarenga Pinheiro,
que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou o processo de pauta, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráﬁcas e de
eventuais documentos trazidos pela interessada e o posterior encaminhamento dos autos à área técnica e ao
MPEC, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: SRª. LETÍCIA NASCIMENTO ALVARENGA PINHEIRO – “Boa tarde! Cumprimento este egrégio Tribunal na
pessoa do conselheiro relator, Rodrigo Coelho do Carmo;
estendo este cumprimento ao demais conselheiros. Cumprimento também o procurador, dr. Luciano Vieira, todos
os servidores, demais presentes, meus colegas advoga-

dos. Uma boa tarde a todos! Hoje estou aqui para fazer
a defesa do sr. Alcione Alvarenga Pinheiro, que, além de
ser meu pai, é também alvo auditoria ordinária hoje. Foi
secretário municipal de cultura, no exercício de 2012. Ele
está presente. Considerando a extensão deste processo,
peço licença para fazer a leitura da defesa oral que preparei, até mesmo para tentar cumprir o tempo regulamentar que é concedido. Excelências, vou iniciar apresentando a questão preliminar para o julgamento do
processo. O sr. Alcione Alvarenga Pinheiro, então secretário municipal de cultura no exercício de 2012, ao apresentar suas justiﬁcativas à notiﬁcação de supostas irregularidades apontadas na ITI 140/2014, em 2015, sustentou que, embora tenha sido somente ele, enquanto
secretário de cultura notiﬁcado, os convênios, nos quais
a área técnica alega ter havido irregularidades, foram
ﬁscalizados por uma comissão composta por servidores
públicos designada especialmente para esse ﬁm. A comissão tinha por função orientar o secretário na ﬁel execução do plano de trabalho e obrigações decorrentes de
convênios. O que devemos entender é que é impossível
se exigir que um secretário de cultura tenha todos os conhecimentos especíﬁcos, se justamente pode se servir de
assessoria qualiﬁcada para ﬁns de orientações afetas a
cada área de competência. É que, ao secretário de cultura, cabem atribuições diversas que envolvem dimensões
macros – planejamento, fomento, valorização da preservação do patrimônio cultural, promover intercâmbio cultural nos âmbitos regional, nacional e internacional, entre várias outras. Como vossas excelências podem acompanhar à folha 8.608 da ITC, a equipe técnica observou
que, de fato, apenas o agente sr. Alcione, secretário de
cultura, foi chamado a justiﬁcar as supostas irregularidades. Não fazendo referência aos agentes responsáveis
pela análise dos convênios. Observando inclusive que estes agentes apresentaram relatório ao secretário para
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aprovação da prestação de contas. Assim, entende a
área técnica deste Tribunal, que está, portanto, prejudicada a análise do mérito. Motivo pelo qual sugere a extinção da irregularidade. Ou, caso o conselheiro relator
entenda necessário, com fulcro no art. 281, do Regimento Interno deste Tribunal, que o indício seja apurado em
autos apartados, chamando-se os demais responsáveis
ao processo. Tal registro foi feito pela área técnica nos
itens: 3.6; 3.8; 3.9; 3.25, da ITC. Deixando os demais sem
essa observação, o que não se mostra razoável. Porquanto, todos os demais itens estão conﬁgurados na mesma
situação. Porque também havia comissão instituída para
tal ﬁnalidade com emissão de relatório para aprovação
do convênio encaminhada ao secretário. Inclusive itens
do mesmo convênio pactuado, quais sejam: 3.10; 3.21;
3.22; 3.24; 3.26; 3.27; 3.32; 3.33; 3.34; 3.35 e 3.36, todos
da ITC-4807/2017. E, não obstante a sugestão da equipe
técnica desta Corte quanto ao chamamento ao processo
dos agentes responsáveis para elidir a controvérsia, importante notar, como já observado pela própria equipe
técnica, que os fatos ocorreram no ano de 2012. Portanto, culminando no fenômeno da prescrição. Tendo em
vista a data da ocorrência do fato culminada com a ausência de marcos interruptivos ou suspensivos da prescrição. Desse modo, a não observância desse dever, que é
chamar os agentes ao processo no momento oportuno,
leva como única ação possível a adoção da segunda opção sugerida pela área técnica, que é a extinção das irregularidades apontadas. Assim, requer-se o julgamento
pela extinção das irregularidades. Arquivando-se o processo. Já na análise de mérito, considerando a possibilidade, ainda que remota, de não ser acatada a preliminar
pela exclusão das irregularidades, inicio o mérito. Reitera-se, então, as justiﬁcativas apresentadas às folhas
8,467/8.507 feitas em defesa do sr. Alcione Alvarenga Pinheiro. Também é preciso registar que existe nessa Corte
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de Contas entendimento acerca da imputação das irregularidades consubstanciadas na aferição da responsabilidade subjetiva, em que é necessária a demonstração
do elemento da culpa ou de erro escusável. Não basta a
demonstração do fato para responsabilizar objetivamente o ordenador. Faz-se imperiosa a demonstração de outros elementos que demonstrem ter o agente praticado o
ato com consciência. Nessa auditoria constam apontamentos feitos em quatro convênios: 003, 004, 007 e 001,
todos do ano de 2012. Dentre as irregularidades apontadas pela equipe técnica está o fato de ter ocorrido a
aprovação de contas sem a devida demonstração das
despesas realizadas pelas convenentes, referente a verbas oriundas de copatrocinador privado. Esses apontamentos estão nos itens 3.21 e 3.27 da ITC. Já os itens 3.9,
3.26, 3.32 e 3.34 apontam a omissão da existência de copatrocinadores privados nos convênios. Registra-se que
não há apontamento de irregularidade no que se refere
à prestação de contas referente a recurso público. Mas,
tão somente, ao fato da verba oriunda do setor privado,
sem que essa, inclusive, tenha sido transitada pelo poder
público. Nesses itens a equipe técnica afasta, acertadamente, o ressarcimento. Mas, equivoca-se em manter a
irregularidade. Por certo que a transferência de valores
entre pessoas de direito privado não está no raio de competência ﬁscalizatória dos Tribunais de Contas. Então, está comprovadamente demonstrado que todo o recurso
público envolvido foi ﬁelmente aplicado na execução do
objeto pactuado nos convênios. Quanto ao item 3.10 da
ITC, a equipe técnica sustenta irregularidade. Considerando ter sido contratado o show artístico com valor superior ao anteriormente proposto, ou seja, de R$
213.348,31 para R$ 226.000,00. Entende ter sido cometido dano ao erário da correspondente diferença, qual seja, R$ 12.651,69. Explico o que ocorreu de modo que irão
entender a razão e o não cometimento de qualquer ato

irregular. Havia um processo administrativo em andamento que não foi exitoso, no qual constava proposta de
show do artista Fábio Júnior para os festejos da festa da
Cidade de Vitória com aquele valor de R$ 213.348,31. No
entanto, por recomendação da procuradoria do município, que em parecer identiﬁcou que a referida empresa
não demonstrou possuir a exclusividade do artista, conforme exigência da Lei 8.666/93, essa contratação foi inviabilizada. Razão pela qual o processo foi arquivado. Assim, novo procedimento foi adotado. Sendo então celebrado o Convênio com o IBCA. Momento em que nova
negociação para a apresentação do cantor Fábio Junior
foi instaurada. Quando, por sua vez, não foi possível garantir o valor antes proposto pela empresa anterior, vindo a fechar em 226 mil. A equipe técnica, após analisar
as justiﬁcativas, sustenta a manutenção dessa irregularidade com fundamentos que, se o artista é o mesmo, a
data é a mesma e as condições da apresentação são as
mesmas, não se mostra razoável pagar mais. E, ainda,
que mais razoável seria cancelar o show desse artista e
buscar outro similar. Pois havia ainda 30 dias para a data
das festividades. Ocorre que organizar uma festa de aniversário da capital requer um planejamento, com várias
atividades a serem realizadas, a exemplo da divulgação.
E também requer coincidir a data da comemoração da cidade com a agenda do artista, que nem sempre é disponível. Assim, essa sugestão da área técnica não se mostra razoável. Pois, interromper uma negociação já encaminhada, que, por razões técnicas e legais, foi preciso reformular, substituir, para aquele que tivesse a exclusividade do artista, para iniciar uma nova negociação com
outro artista, num evento desse porte, imporia demasiado esforço da equipe. O que não justiﬁcaria, sobretudo,
porque era ainda mais improvável fechar com outro artista com valor menor. Importante dizer que tal valor corresponde ao preço ﬁnal do show do cantor Fábio Junior e
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sua banda, que incluem passagens áreas e hospedagens.
É o que se chama de show colocado. E, também, como
demostrado nos autos, às folhas 8.383/8.384, esse valor
fechado com o artista estava dentro do valor de mercado
de seus shows. Não havendo qualquer sobrepreço. Portanto, não há que se falar em irregularidade ou mesmo
dano ao erário. Não se justiﬁca aplicar qualquer sanção
ao fato de uma diferença de valor de uma proposta de
preço não exitosa com o valor efetivamente praticado.
Considerando principalmente o valor ﬁnalizado estar
dentro do preço de mercado do artista. E ainda considerando o serviço ter sido ﬁelmente executado. Outro item
de sugestão irregular, com ressarcimento ao erário é o
item 3.25 da ITC, que aponta o não detalhamento da despesa de R$ 5.550,00 realizada pela convenente para
abastecimento de alimentação para atender as bandas
nos camarins durante o evento da Festa de São Pedro. A
equipe técnica argumenta que não foi trazida na nota
ﬁscal apresentada pela entidade a identiﬁcação individualizada do fornecimento da alimentação, bem como o
valor unitário e a quantidade prestada de alimentos. Registra ainda que há a necessidade de se identiﬁcar quais
e quantos artistas foram beneﬁciados. E as normas ou
cláusulas contratuais que admitiram tais despesas. Essa
despesa, necessária à execução do evento, constava do
plano de trabalho do convênio, que foi especialmente para atender os camarins dos artistas nos três dias de evento. Contou com cerca de dez atividades culturais, em sua
maioria, de capixabas. A exemplo da Banda Casaca,
Dallas Company, do sambista Xumbrega e da tradicional
Procissão Marítima de São Pedro. Peço, desde já, seja deferida a juntada de notícias veiculadas à época sobre o
evento. Portanto, o serviço foi prestado, o comprovante
foi apresentado. Não havendo que se falar em infringência ao inciso III, do artigo, 63 da Lei 4.320/64. Não conﬁgurando ao secretário de cultura prática de ilegalidade
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ao aprovar a prestação de contas do copatrocínio, uma
vez que a liquidação de despesa foi regular. Ademais, o
evento foi realizado e o repasse de recursos públicos foi
aplicado. Quanto ao item 3.36, que se refere a aprovar a
prestação de contas do Copatrocínio 01/2012, com suposta realização de despesas vedadas. Mais uma vez, reforça a defesa que foi respeitada a execução do plano de
trabalho do convênio. Ou seja, todo o serviço previsto no
plano de trabalho, bem como o valor correspondente, foi
aplicado. Não havendo qualquer comprometimento do
interesse público. Ressalta que a nova lei que rege as
parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, Lei 13.019/2014, em substituição
à ﬁgura do convênio, pautou pela veriﬁcação do cumprimento do objeto e do alcance dos resultados. Afastando-se a excessiva importância aos procedimentos administrativos e burocráticos. De modo, como se pode observar, que não há qualquer menção por parte desse corpo
técnico quanto ao não cumprimento do objeto do convênio. Assim, por essas razões que peço aos senhores o
afastamento das supostas irregularidades, por não terem sido descumpridas as atividades previstas no convênio. Não havendo qualquer prejuízo à administração pública. Por todo o exposto, requer preliminarmente o julgamento pela extinsão das irregularidades, arquivando-se o processo. Dada a ausência de chamamento aos autos dos demais agentes, o que é imprescindível a elidir as
controvérsias. E, caso, não seja esse o entendimento, o
que se cogita por mera precaução, seja, o julgamento de
vossas excelências pelo afastamento das irregularidades
apontadas. Bem como a não imputação de qualquer ressarcimento ao erário, porquanto demostrado não ter
ocorrido. E essencialmente considerando a boa-fé em todos os atos praticados pelo sr. Alcione Alvarenga Pinheiro. Obrigada!” O SR; CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO – “Solicito a juntada das notas taquigráﬁcas

aos autos, deﬁro o acolhimento dos documentos e das
notícias solicitadas pela defendente. Retiro o processo de
pauta, encaminho à área técnica e, posteriormente, ao
Ministério Público para nova manifestação.” 04) Na sequência, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, passou a palavra à senhora
conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS, que
procedeu à leitura do relatório do processo TC5375/2017, que trata de Prestação de Contas Anual da
Secretaria de Estado da Justiça, concedendo, a palavra,
sucessivamente, ao senhor Walace Tarcisio Pontes e ao
advogado Thiago Carvalho de Oliveira, que proferiram
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 pelos interessados e o posterior encaminhamento dos autos à área técnica, tudo conforme
notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. WALACE
TARCÍSIO PONTES – “Senhor presidente, eminentes conselheiros, servidores, colegas presentes, público presente, boa tarde a todos! Tentarei ser breve. Peço vênia a este Colegiado para fazer uma breve explanação do sistema prisional. Porque a essência dele é que estamos fazendo aqui. Fiz-me a acompanhar aqui de minha subsecretária e das duas gerentes da área, da gerente da área
de logística e da gerente da área ﬁnanceira. A secretaria
de justiça está absolutamente convicta de que produzirá
informações necessárias para que esta Corte tenha tranquilidade para analisá-las e julgá-las. Faço até um pedido aqui, antes de começar minha leitura: que a área técnica do Tribunal possa atuar; e se permitir, que minha
área técnica também participe, se assim julgado necessário, para algum esclarecimento. Porque temos convicção de que é uma questão contábil e facilmente demonstrada para os especialistas. Senhores, a secretaria de justiça é uma secretaria que ainda guarda contornos um
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tanto quanto não delineados no que se diz respeito à sua
equipe administrativa. Temos concurso apenas, por enquanto, para servidores da área ﬁm, que são os inspetores penitenciários. Contamos com um corpo técnico muito bom. Orgulho-me muito desse corpo técnico! Mas,
ainda por vezes, carece acertar qualiﬁcação. Ou mais
que qualiﬁcação, um número adequado para dar vazão a
um momento tão grande das nossas atribuições. Reside
aí, basicamente, a lentidão ou a inexatidão com que
prestamos algumas informações a esta Corte. A secretaria de justiça vem sofrendo um aumento abrupto da
quantidade de pessoas encarceradas, da ordem média
de 8,5 ao ano. Isso varia, há anos que aumenta 2% ,3%
ao ano. Há anos que aumenta 12%, 15%. Essa variação
nos coloca numa situação um tanto quanto difícil para
darmos conta do que está por vir. Temos que dar conta
do serviço de hoje, mas também nos preparar para esse
aumento que, muitas vezes, é imponderável. E não conseguimos, às vezes, crescer com a secretaria na velocidade com que a demanda de serviço aumenta. 0 que temos
aqui, de fato, é com relação à prestação de contas do
ano de 2016. O então auditor Valternei de Andrade, por
meio da sua Instrução Técnica Conclusiva 3011/2018,
apontou divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens em almoxarifado. Senhores, por isso
falo muito na questão do quantitativo de servidores, e do
saldo registrado no balanço patrimonial. É uma questão
contábil. Essa divergência entre o físico e o contábil no
ano de 2016, inicialmente...da ordem de 15 milhões. Os
valores são quebrados. Mas, peço mais uma vez vênias a
esta Casa, porque se eu falar em valores quebrados a
nossa inteligência pode se perder. Então, vou arredondar
os valores. Quinze milhões era a diferença em 2016. A secretaria de justiça se debruçou, então, com a equipe para
analisar o que estava havendo. Na verdade, foi necessário designar uma equipe que ﬁzesse o inventário físico, a
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contagem física. O que não vinha sendo feito a contento,
até então. Mas colocamos a Casa em dia. Hoje estamos
com tranquilidade que está em ordem. Ocorre que, em
julho do corrente ano, fomos instados a apresentar, fomos citados, e apresentamos o valor de R$ 965.000,00.
Vejam como diminuímos de R$15.000.000,00 para de R$
965.000,00. Ocorre que a área técnica do Tribunal entendeu que esse valor, de R$ 965.000,00, referiu-se, na realidade, ao valor de fechamento. Ou seja, em quanto terminamos 2016 e iniciamos 2017. Esclarecemos que o valor, na realidade, quando informamos, pensamos ter sido
claro suﬁciente para dizer que ainda estávamos apurando. Talvez, não fomos suﬁcientemente claros, o que acabou causando essa divergência. De fato, o que tínhamos
no ﬁnal de 2016 e início de 2017 era R$ 1.884.000,00. Foi
esse valor que iniciamos 2017. Tivemos outro problema
também em 2016. Durante a contagem física do que tínhamos, permitiu-se que a contagem fosse feita ao mesmo tempo em que mercadorias davam entrada e davam
saída. Veriﬁcam, senhores, que a secretaria de justiça,
desculpe a expressão, mas é como se fosse trabalhar
com carga viva, um cuidado muito grande. Porque não
pode faltar determinados gêneros, sejam alimentícios ou
até de higiene pessoal, nas unidades. A premissa de
atender isso fez com que se descorasse de uma questão
obvia que é: não se faz inventário com a máquina funcionando – mercadoria entrando e saindo. Já corrigimos isso também. Temos aqui um relatório da área de logística
onde aponta todos esses fatos. Temos também um relatório da área contábil, que também esclarece, de forma
a demonstrar, ao ﬁnal, zerar esses números. Peço vênia,
mais uma vez poderia fazer os dois relatórios, estão
prontos, a apresentação do memorial, mas minha adorada e muito competente subsecretária preparou um texto
muito técnico, que preﬁro dar uma burilada e propugnar
pelo prazo regimental que temos aqui para apresentar

essa documentação. Penso que amanhã pode dar entrada, ou até hoje. Quero apenas burilar um pouco isso
aqui. Ficou muito técnico. Penso que a área técnica é que
deve se debruçar sobre esses relatórios. Mas minha intenção maior é dizer aos senhores que a secretaria de
justiça tem absoluta consciência das suas falhas. Já conseguiu detecta-las e saneá-las. De forma que isso não
ocorrerá daqui para a frente. Apresento as sinceras desculpas porque é uma secretaria – como falei em breve relato, no início, - que não consegue encontrar o seu contorno deﬁnitivo, porque aumenta a números, muitas vezes, insuportáveis. Estou há dois anos e sete meses no
cargo, e aumentamos três mil presos lá dentro. Isso não
é apenas ter que alimentar e tomar conta desses três mil
presos. Por certo é essa nossa obrigação maior. Mas dela
decorrem dezenas e centenas de procedimentos administrativos para os quais a secretaria, por vezes, enfrenta diﬁculdades. Se tenho um efetivo suﬁciente há dois anos,
bastam dois ou três anos para esse efetivo escorrer entre
os dedos e ser insuﬁciente. Ficam aqui as minhas desculpas! Senhor presidente, pugnando pelo prazo regimental
para apresentação do memorial. E apresentando as sinceras desculpas pela secretaria de justiça ter encaminhado alguns documentos com dados equivocados para esta
Casa. Muito obrigado!” O SR. THIAGO CARVALHO DE
OLIVEIRA – “Senhor presidente, senhora conselheira relatora, demais membros do Tribunal, colegas presentes,
serventuários e demais presentes, boa tarde! Na verdade, minha fala é bem breve. Represento apenas o interessado, sr. Eugênio Ricas. Ele foi responsável por um período em que a Sejus ﬁcou ao seu cargo, como secretário.
E depois houve a transmissão do secretariado, sr. Walace
Pontes, que acabou de falar. A nossa colocação é em
adesão à colocação apresentada por ele aqui. A questão
que se mostra em discussão no processo é uma questão
estritamente contábil, uma questão estritamente técniwww.tce.es.gov.br

ca, que a área técnica da Sejus tem condição de solucionar e mostrar que, na verdade, não existe qualquer saldo
remanescente contábil em aberto. De modo, que foram
elaboradas essas planilhas, esse trabalho técnico no âmbito contábil da Sejus, que certamente foi esclarecer esses pontos. De modo, que requeiro também o prazo regimental para apresentação de memoriais e complementação da defesa escrita. Boa tarde a todos! Muito obrigado!” A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS – “Senhor presidente, solicito a juntada
das notas taquigráﬁcas e de memorial. Acredito que o
prazo regimental seja neste momento para entrega de
documentos. Vou retirar o processo de pauta e encaminhar à área técnica,” 05) Após a realização de sustentações orais, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, devolveu a palavra aos senhores conselheiros SÉRGIO MANOEL NADER BORGES e
RODRIGO COELHO DO CARMO para apreciação dos processos TC-5474/2015 e TC-1478/2008, com pedido de
preferência. 06) No julgamento do processo TC5474/2015, que trata de Prestação de Contas Anual de
Ordenador da Prefeitura Municipal de Serra, após o voto
do relator, senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, esclareceu que se trata da
aplicação da Decisão Plenária TC-13/2018, em que o Tribunal, seguindo orientação da ATRICON, procedeu ao
julgamento do processo e, posteriormente ao trânsito
em julgado, encaminhará parecer prévio à Câmara Municipal para os ﬁns do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei
Complementar 64/1990. 07) Na apreciação do processo
TC-1478/2008, que trata de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Serra, o relator, senhor conselheiro
RODRIGO COELHO DO CARMO, proferiu seu voto pelo
reconhecimento da prescrição, afastando a responsabilidade do prefeito e deixando de promover a reabertura
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da instrução processual em razão de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, como também aos princípios
da eﬁciência e duração razoável do processo. Aberta a
discussão, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO solicitou vista do processo. 08)
Após a apreciação de processos com pedido de preferência, o senhor presidente devolveu a palavra ao senhor
conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO,
para retomar a ordem natural da pauta. 09) No julgamento do processo TC-7532/2016, que trata de Pedido
de Reexame interposto pelo MPEC, de relatoria do senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN proferiu seu voto-vista, divergindo do
relator, pela negativa de provimento ao recurso. Aberta
a discussão e votação, os senhores conselheiros SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES e RODRIGO COELHO DO CARMO acompanharam o relator pelo conhecimento do recurso, rejeitando as alegações de defesa, convertendo o
feito em Tomada de Contas Especial e aplicando o artigo
87 da Lei Complementar 621/2012, e a senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS solicitou vista dos autos. 10) No julgamento do processo TC10348/2016, que trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo MPEC, de relatoria do senhor conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, a senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS acompanhou o voto-vista divergente do senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, pelo conhecimento e negativa de provimento ao recurso, enquanto o
senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO acompanhou o relator pelo provimento. Inicialmente o senhor
conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES também
havia acompanhado o relator, entretanto, antes da proclamação dos resultados, solicitou vista do feito, bem como do processo TC-9058/2017, também de relatoria do

conselheiro decano. 11) Após a apreciação dos processos constantes da pauta do senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, o senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, justiﬁcou a ausência do senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, que se encontra em viagem de representação deste Tribunal, passando a palavra ao senhor
conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN.
12) Na apreciação do processo TC-2512/2017, que trata
de Consulta formulada pela Prefeitura Municipal de Ibitirama, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, reviu seu posicionamento anterior
para acompanhar integralmente o novo voto do relator,
senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN, bem como o restante do Plenário, restando
vencido o senhor conselheiro substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, que havia proferido voto em sessão anterior. 13) O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, antes de relatar os processos constantes de sua
pauta, registrou que, nesta data, completa cinco anos
atuando como conselheiro desta Corte, registrando os
seus agradecimentos pelos ensinamentos e pela parceria de todos os funcionários, gabinetes e Ministério Público, agradecendo também a Deus pela proteção e espera continuar buscando a verdade real em todos os
processos que relatar. O senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, parabenizou o conselheiro, bem como o senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO que, antes de relatar os seus processos, cumprimentou o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES pela sua acolhida quando chegou
a esta Corte, e o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO que completou este ano 10 anos
atuando neste Tribunal. 14) Na apreciação do processo
TC-401/2007, que trata de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Serra, após o senhor conselheiro subswww.tce.es.gov.br

tituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI proferir seu voto-vista,
nos termos do artigo 82, §7ª, do Regimento Interno, o
senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, registrou que a tradição deste Plenário sugeriria que o conselheiro substituto convocado para
compor o quórum em sessão anterior quando ausente
mais de um conselheiro proferisse seu voto em substituição ao conselheiro mais antigo no cargo, entretanto, para preservar o quórum do momento da votação em vez
do quórum existente no momento do pedido de vista, o
presidente entendeu pela manutenção do decano do
Colegiado no quórum, sendo a convocação do senhor
conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI no lugar do senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, ausente em ambas as sessões, não tendo proferido voto, o que foi anuído pelo Plenário. 15) O senhor
conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES adiou o
julgamento do processo TC-5074/2018, e a senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS adiou o
julgamento do processo TC-3014/2018, ambos a pedido
da parte interessada. – LEITURA DE ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO UNÂNIMES – O senhor conselheiro RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN procedeu à leitura dos
Pareceres Prévios TC-90/2018 e TC-91/2018, e o senhor
conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES procedeu
à leitura do Acórdão TC-1125/2018, 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 cinquenta e cinco processos
constantes da pauta, ﬂs. 20 a 35, 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, senhores auditores e senhor procurador
para a próxima sessão ordinária do Plenário, a ser realiQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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zada no dia treze de novembro 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 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DO
PLENÁRIO – 6/11/2018
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo:
03093/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício:
2012
Apensos:
11116/2015-1
Responsável: FRANK CORREA, GUERINO LUIZ ZANON [ALEX DE FREITAS ROSETTI (OAB: 10042-ES), AMÁLIA BRAGATTO NASCIMENTO VIEIRA, ANNA PAULSEN,
ARTHUR LUIS LOUREIRO, BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), DEBORAH DA SILVA FARIA BORGES BARBOSA (OAB: 21124-ES),
FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES), GABRIEL FERREIRA ZOCCA, GUSTAVO LYRIO JULIÃO, LENNON GUIDOLINI FERNANDES DA COSTA, LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866-ES), LUCAS SCARAMUSSA, LUIZA NUNES DE NORONHA, MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MATHEUS DOCKHORN DE
MENEZES (OAB: 14007-ES), MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), MYRNA FERNANDES CARNEIRO (OAB: 15906-ES), NADIA LORENZONI (OAB:
15419-ES), RAFAEL BEBBER CHAMON, RENATO SANTANA ALVES (OAB: 5139E-ES), TATIANE MENDES RIBEIRO

(OAB: 28947-ES), VICTOR DE ALMEIDA DOMINGUES]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.

Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS
DO
ESTADO
DO
ESPIRITO
SANTO
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.

Processo:
03272/2016-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Apensos:
07042/2009-7
Interessado:
AMARO
COVRE
[PAULO
ROBERTO
VIEIRA
CALDELLAS]
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Rejeitar preliminares.
Provimento Parcial. Afastar ressarcimento. Manter multa. Desconverter. Arquivar.

Processo:
06016/2017-3
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
Água
Doce
do
Norte
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
07646/2017-2,
08340/2010-1
Interessado: CERMACO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME [AMARILDO MARTINS FILIPE], DIBARRA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP [FERNANDA SABAINI DALMASIO], FCGOMES - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - ME, MANTENA PNEUS LTDA - ME [GÍLSON VIEIRA DA SILVA, RAQUEL VIEIRA CAMPOS], MARIA DA PENHA GOMES LOPES, MECANICA MERCEDINHA LTDA EPP [LUCIANO PAVAN DE SOUZA (OAB: 6506-ES, OAB:
187184-RJ)], NORTE GRAOS E TRANSPORTES LTDA ME [AMARILDO MARTINS FILIPE], VALDECI LUIZ DA SILVA
Recorrente: ABRAAO LINCON ELIZEU [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), DOS ANJOS E CRUZEIRO ADVOGADOS, EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)], ADEIR DA SILVA OLIVEIRA [ADINAN NOVAIS DE PAULA (OAB: 25678-ES)], ADINAN NOVAIS DE PAULA, ANIZIO GOMES DOS SANTOS [ADINAN NOVAIS DE PAULA (OAB: 25678-ES)], LUCIANO
MATIAS DE OLIVEIRA, RONDINEI ALVES [ADINAN NOVAIS DE PAULA (OAB: 25678-ES)], WALDEIR LUIZ DA
SILVA [ADINAN NOVAIS DE PAULA (OAB: 25678-ES)]
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento.
Manter AC. Arquivar.

Processo:
07532/2016-1
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
Bom
Jesus
do
Norte
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
10022/2014-4
Interessado: GIVALDO LUIZ PANETTO [FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO (OAB: 5603-ES)], MARCELO DE SOUZA PREPETA, PEDRO CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR, SYLVIO RIBEIRO AREAS NETO
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS
DO
ESTADO
DO
ESPIRITO
SANTO
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Vista concedida. Márcia Jaccoud Freitas.
Processo:
10348/2016-3
Unidade
gestora:
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
03359/2014-1
Interessado: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
www.tce.es.gov.br

Processo:
Unidade

gestora:
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ra Municipal de Barra de São Francisco
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
05567/2015-1
Recorrente: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.
Processo:
05988/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 04008/2016-7, 04461/2015-1, 04455/2015-4
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), KARLA LYRIO DE OLIVEIRA (OAB: 19807-ES), LUCIANA
DE OLIVEIRA SACRAMENTO (OAB: 19260-ES), MILENA GOTARDO COSME (OAB: 19148-ES), THIAGO LOPES PIEROTE (OAB: 14845-ES), THIAGO PIEROTE]
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
[FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo:
06411/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Interessado: MARCIA CRUZ PEREIRA ANDRIOLO, MAX
FREITAS MAURO FILHO [ALTAMIRO THADEU FRONTINO
SOBREIRO (OAB: 15786-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), FERNANDA MELLO
PEREIRA (OAB: 12984-ES), FERNANDA MELLO PEREIRA
(OAB: 12984-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Requerente:
IRANILSON
CASADO
PONTES

Vista:
Rodrigo
Flávio
Freire
Farias
Chamoun
(Vista
1ª
Sessão)
Deliberações: Acórdão. devolvido. Não conhecer. Arquivar.
Total: 8 processos
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo:
05289/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
07105/2010-2
Interessado: AUDILEIA RODRIGUES MARQUES [LUIS
GUILHERME DUTRA AGUILAR (OAB: 19659-ES), RAFAEL VARGAS DE MORAES CASSA (OAB: 17916-ES), RENATA DUTRA AGUILAR (OAB: 23896-ES), VINICIUS PAVESI LOPES (OAB: 10586-ES)], DJALMA DA SILVA SANTOS [HENRIQUE DE SOUZA PIMENTA (OAB: 20558-ES),
MARIA CHARPINEL SANTOS (OAB: 22151-ES)], IRANETE MARIA FURTADO MACEDO, JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR, JULIO CESAR DE OLIVEIRA [LUIS GUILHERME DUTRA AGUILAR (OAB: 19659-ES), RAFAEL VARGAS DE MORAES CASSA (OAB: 17916-ES), RENATA DUTRA AGUILAR (OAB: 23896-ES), VINICIUS PAVESI LOPES (OAB: 10586-ES)], ULYSSES DE CAMPOS
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
02052/2016-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02080/2016-6,
02079/2016-3,
02077/2016-4,
03048/2011-9,
01538/2011-5
Interessado: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP [ALEX SCHULTZ MARTINS (OAB: 19073-ES),
JONATAS LIMA COSTA SILVA (OAB: 18608-ES), TALYTwww.tce.es.gov.br

TA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120ES)], CONSULTAB CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], DHIEGO
HENRIQUE ALVES PADOVANI, FABIOLA FERREIRA SIMOES, JOCELEM GONCALVES DE JESUS [RICARDO TEDOLDI MACHADO (OAB: 11065-ES), WILLIANS FERNANDES
SOUSA (OAB: 14608-ES)], MARCELO DE SOUZA AMARAL, PATRICK DE MELO GARIOLLI [EDMILSON GARIOLLI
(OAB: 5887-ES)], PROTECTOR - SAUDE OCUPACIONAL,
SEGURANCA DO TRABALHO E SERVICOS LTDA - ME
Recorrente:
JOSE
MAURICIO
ROVETTA
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.
Processo:
02077/2016-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02080/2016-6,
02079/2016-3,
02052/2016-4,
03048/2011-9,
01538/2011-5
Interessado: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP [ALEX SCHULTZ MARTINS (OAB: 19073-ES),
JONATAS LIMA COSTA SILVA (OAB: 18608-ES), TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120-ES)],
CONSULTAB CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO
JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], DHIEGO HENRIQUE ALVES PADOVANI, FABIOLA FERREIRA SIMOES, JOCELEM GONCALVES DE JESUS [RICARDO TEDOLDI MACHADO (OAB: 11065-ES), WILLIANS FERNANDES SOUSA (OAB: 14608-ES)], JOSE MAURICIO ROVETTA, MARCELO DE SOUZA AMARAL, PROTECTOR - SAUDE OCUPACIONAL, SEGURANCA DO TRABALHO E SERVICOS LTDA - ME
Recorrente:
PATRICK
DE
MELO
GARIOLLI
[EDIMILSON
GARIOLLI]
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Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.
Processo:
02079/2016-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02080/2016-6,
02077/2016-4,
02052/2016-4,
03048/2011-9,
01538/2011-5
Interessado: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP [ALEX SCHULTZ MARTINS (OAB: 19073-ES),
JONATAS LIMA COSTA SILVA (OAB: 18608-ES), TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120ES)], CONSULTAB CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], DHIEGO HENRIQUE ALVES PADOVANI, FABIOLA FERREIRA SIMOES, JOCELEM GONCALVES DE JESUS [RICARDO TEDOLDI MACHADO (OAB: 11065-ES), WILLIANS FERNANDES SOUSA (OAB: 14608-ES)], JOSE MAURICIO ROVETTA, PATRICK DE MELO GARIOLLI [EDMILSON GARIOLLI
(OAB: 5887-ES)], PROTECTOR - SAUDE OCUPACIONAL,
SEGURANCA DO TRABALHO E SERVICOS LTDA - ME
Recorrente:
MARCELO
DE
SOUZA
AMARAL
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.
Processo:
02080/2016-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02079/2016-3,
02077/2016-4,
02052/2016-4,
03048/2011-9,
01538/2011-5
Interessado: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP [ALEX SCHULTZ MARTINS (OAB: 19073-ES),

JONATAS LIMA COSTA SILVA (OAB: 18608-ES), TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120ES)], CONSULTAB CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], DHIEGO HENRIQUE ALVES PADOVANI, JOCELEM GONCALVES DE JESUS [RICARDO TEDOLDI MACHADO (OAB: 11065-ES),
WILLIANS FERNANDES SOUSA (OAB: 14608-ES)], JOSE MAURICIO ROVETTA, MARCELO DE SOUZA AMARAL, PATRICK DE MELO GARIOLLI [EDMILSON GARIOLLI
(OAB: 5887-ES)], PROTECTOR - SAUDE OCUPACIONAL,
SEGURANCA DO TRABALHO E SERVICOS LTDA - ME
Recorrente:
FABIOLA
FERREIRA
SIMOES
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.
Processo:
09139/2017-2
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
São
Gabriel
da
Palha
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 05442/2015-9, 01091/2014-6, 01089/2014-9
Recorrente: HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)]
Vista:
Rodrigo
Flávio
Freire
Farias
Chamoun
(Vista
1ª
Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo:
03314/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
00953/2017-8
Interessado: SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVIwww.tce.es.gov.br

COS S/A [ADEMIR DA FONSECA JUNIOR, ALEX ROGERIO
BERNARDES, ALEXANDRE MALAQUIAS, ANGELO RODRIGO DE AZEVEDO SCOTA, CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BASTOS, CARLOS ORLANDO GAGLIONONE FILHO, DANIEL HENRIQUE DE ARAUJO CARLOS, DANIELA DINIZ LIMA, DANIELA GIMENEZ REGO, DENIS TEIXEIRA MAGALHAES, DIEGO BARRETO MIRANTE, EDGARD SPITZ PINEL,
EDSON CARLOS BARBOSA, EDSON DE SOUZA NASCIMENTO, FABIO SOBRAL DE CARVALHO, FAGNER LIMA
PEREIRA, FAUSTO LUIZ LOUREIRO LEITAO, FREDERIKO
CARNASCIALI DOS SANTOS FILHO, JOAO GABRIEL NOBREGA PEREIRA DE ALMEIDA, LETHICIA NICOLODI COLNAGO, LUIZ FERNANDO PEREIRA, MARTA VANESSA ASSIS GONCALVES DA COSTA, NATHALIA LINS DOS SANTOS,
PAULA QUEIROZ SHIGEMATSU, PAULO CESAR ZAMARO
(OAB: 167349-SP), PAULO ROBERTO ALOUCHE, RAFAELA
DE OLIVEIRA DA COSTA, RAUL MONTEIRO KALCKMANN,
RENATO BARBOSA DE CARVALHO, RICARDO JOSE COLLAZO, SANDRO ELIAS BITTENCOURT, TIAGO COSTA LIRA (OAB: 49750-DF), VINICIUS ARCELLI VENDRAME]
Recorrente:
ANTONIO
CARPANEDO
FIORIO, GLAUBER DA PASCHOA TEIXEIRA, MARCIO AURELIO PASSOS, RENE DE SOUZA SCHWARTZ
Deliberações: Adiado
Processo:
05567/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
00119/2012-8
Interessado:
GILBERTO
FERNANDO
LOUBACK, MANOEL MESSIAS MARTINS ROCHA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Recorrente: JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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Deliberações: Adiado
Total: 8 processos
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo:
06540/2013-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida
Apensos:
03089/2013-4
Responsável: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA [DAIANE
MARIA LOPES DA SILVA (OAB: 24770-ES), DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES)], INM - INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA LTDA - ME [CAMILLA APARECIDA DRUMOND (OAB: 154112-MG), CLERMON AUGUSTO DRUMOND (OAB: 115104-MG), CLESIO MUCIO DRUMOND (OAB: 64066-MG)], INSTITUTO CAPACITAR DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA [CAMILLA APARECIDA DRUMOND (OAB: 154112-MG), CLERMON AUGUSTO DRUMOND (OAB: 115104-MG), CLESIO MUCIO DRUMOND (OAB: 64066-MG)], IVAN CARLINI [DAIANE MARIA LOPES DA SILVA (OAB: 24770-ES), DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES)], LAURA PEREIRA ULIANA [DAIANE MARIA LOPES DA SILVA (OAB: 24770-ES),
DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES)], MARCELO SOUZA NUNES, RAMALHETE CONTABILIDADE E
CONSULTORIA LTDA - ME, TANIA MARES LOUREIRO
MARTINS [DAIANE MARIA LOPES DA SILVA (OAB: 24770ES), DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES)]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.
Processo:
11487/2015-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vitória
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: NAMY CHEQUER BOU HABIB FILHO

Adiamento:
Deliberações: Sobrestado

5ª

Sessão

Processo:
03974/2016-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Responsável: MAX FREITAS MAURO FILHO, RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA, ROBERTO ANTONIO BELING NETO, RODNEY ROCHA MIRANDA
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Decisão. Notiﬁcação 10 dias, sob pena de
multa. À SEGEX para monitoramento.
Processo:
02512/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente:
MUNICIPIO
DE
IBITIRAMA,
REGINALDO
SIMAO
DE
SOUZA
Adiamento:
4ª
Sessão
Deliberações: Parecer em Consulta. Conhecer. Responder nos termos do voto complementar do relator (voto
5261). Por maioria, parcialmente vencido o conselheiro
em substituição Marco Antonio da Silva.
Processo:
05865/2017-7
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Cultura
de
Cariacica
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: CARLOS DELIO DA SILVA FERREIRA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo:
Unidade

gestora:
www.tce.es.gov.br

05867/2017-6
Secreta-

ria
Municipal
de
Educação
de
Cariacica
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
BEATRIZ
DE
OLIVEIRA
ANDRADE,
VANUSA
STEFANON
MAROQUIO
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)
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. devolvido. Conhecer. Negar provimento. Arquivar. Por maioria, vencido conselheiro Ranna, que votou pelo provimento parcial, procedência da
representação e multa de R$3000, nos termos da área
técnica e MPEC.
Processo:
02769/2018-5
Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 03056/2018-1, 02722/2011-1, 02445/2011-4
Interessado: ALINNE ALVES PESSOA CERUTTI, ANSELMO
TOZI, EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA [ALEXANDRE AROEIRA SALLES (OAB: 28108-DF, OAB:
71947-MG, OAB: 169204-RJ, OAB: 404651-SP), ALEXANDRE AROEIRA SALLES (OAB: 28108-DF, OAB: 71947-MG,
OAB: 169204-RJ, OAB: 404651-SP), ALEXANDRE LEVINZON, ALEXANDRE LEVINZON, ANDRÉ FARHAT PIRES, ANDRÉ FARHAT PIRES, BRUNA CAROLINA BARBOSA SOARES,
BRUNA CAROLINA BARBOSA SOARES, CRISTIANO NASCIMENTO E FIGUEIREDO (OAB: 35120-DF, OAB: 101334Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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MG, OAB: 169609-RJ, OAB: 403613-SP), CRISTIANO NASCIMENTO E FIGUEIREDO (OAB: 35120-DF, OAB: 101334MG, OAB: 169609-RJ, OAB: 403613-SP), Daniela Nicoli Mendes, Daniela Nicoli Mendes, EUGENIO ROMITA FILHO, EUGENIO ROMITA FILHO, FERNANDA MARIA GOMES ZAMBELLI, FERNANDA MARIA GOMES ZAMBELLI,
FRANCISCO FREITAS DE MELO FRANCO, FRANCISCO
FREITAS DE MELO FRANCO, GUILHERME LACERDA OLIVEIRA RODRIGUES MEYER, GUILHERME LACERDA OLIVEIRA RODRIGUES MEYER, JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR (OAB: 11650-ES), JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR
(OAB: 11650-ES), JORGE NUNES DA SILVA NETO, JORGE NUNES DA SILVA NETO, LUIS HENRIQUE BAETA FUNGHI (OAB: 32250-DF, OAB: 124463-MG, OAB: 188955-RJ,
OAB: 403832-SP), LUIS HENRIQUE BAETA FUNGHI (OAB:
32250-DF, OAB: 124463-MG, OAB: 188955-RJ, OAB:
403832-SP), MARIA JÚLIA LACERDA ROSELLI GOULART
DA ROCHA, MARIA JÚLIA LACERDA ROSELLI GOULART DA
ROCHA, MARINA HERMETO CORREIA, MARINA HERMETO CORREIA, MATHEUS GARRIDO DE OLIVEIRA KABBACH, MATHEUS GARRIDO DE OLIVEIRA KABBACH, MILENA
COSTA (OAB: 14623-ES), MILENA COSTA (OAB: 14623ES), PATRICIA GUERCIO TEIXEIRA DELAGE (OAB: 35148DF, OAB: 90459-MG, OAB: 169230-RJ, OAB: 403619-SP),
PATRICIA GUERCIO TEIXEIRA DELAGE (OAB: 35148-DF,
OAB: 90459-MG, OAB: 169230-RJ, OAB: 403619-SP), RAFAEL VILELA BORGES, RAFAEL VILELA BORGES, RAPHAEL LUCEIRO DOS SANTOS (OAB: 45466-DF, OAB: 131256MG, OAB: 190020-RJ, OAB: 403078-SP), RAPHAEL LUCEIRO DOS SANTOS (OAB: 45466-DF, OAB: 131256-MG,
OAB: 190020-RJ, OAB: 403078-SP), RAQUEL DE MORAES LAUDANNA, RAQUEL DE MORAES LAUDANNA, RENATA VILELA SAMPAIO, RENATA VILELA SAMPAIO, TATHIANE VIEIRA VIGGIANO FERNANDES (OAB: 27154-DF, OAB:
116677-MG, OAB: 169164-RJ, OAB: 402849-SP), TATHIANE VIEIRA VIGGIANO FERNANDES (OAB: 27154-DF, OAB:

116677-MG, OAB: 169164-RJ, OAB: 402849-SP), TATIANE GOLFETTO SOLDNER ALVES, TATIANE GOLFETTO
SOLDNER ALVES], JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA [ADRIANA SIMADON BERTONI, ADRIANA SIMADON
BERTONI, CYNTHIA EMY TAMAJUSUKU, CYNTHIA EMY
TAMAJUSUKU, FELIPE CHIATTONE ALVES, FELIPE CHIATTONE ALVES, JULIANA CAPORAL FERRARI, JULIANA CAPORAL FERRARI, LEANDRO JOSE DOS SANTOS GOMES,
LEANDRO JOSE DOS SANTOS GOMES, MARIANGELA
VASSALO, MARIANGELA VASSALO, RAFAEL GALVAO SILVEIRA, RAFAEL GALVAO SILVEIRA, RENATA OLIVEIRA DO
NASCIMENTO SHIOSAWA, RENATA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SHIOSAWA, RICARDO ALVES BASTOS, RICARDO ALVES BASTOS, SILVIA MARIA COELHO PIRES HAUSCHILD, SILVIA MARIA COELHO PIRES HAUSCHILD, TANIA
MARIA CARDOSO DE MENDONÇA, TANIA MARIA CARDOSO DE MENDONÇA], JEFERSON SILVA CARMO, MARIA DE LOURDES SOARES, RAFAEL FREITAS DE ARAUJO
Recorrente: BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA [CARLOS ALBERTO TRAD FILHO (OAB: 12805-ES), CARLOS ALBERTO TRAD FILHO (OAB: 12805-ES), FREDERICO
MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO (OAB: 8899ES), MARIANA ALBORGUETI MARTINS (OAB: 21887-ES),
ROGÉRIO BRUM MATTOS, ROGÉRIO BRUM MATTOS]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado

LIANS
&
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
Responsável:
ANA
CRISTINA
MUNHOS
DE
SOUZA, JAMIL GUILHERME DO NASCIMENTO JUNIOR, PAULO RUY VALIM CARNELLI
Vista:
Rodrigo
Flávio
Freire
Farias
Chamoun
(Vista
1ª
Sessão)
Deliberações: Decisão. devolvido. Converter em diligência - Notiﬁcação 15 dias - Área técnica

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Processo:
05474/2015-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2014
Interessado: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA, ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALICIO, IZOLINA MARCIA LAMAS SILVA, JOAO CARLOS MENESES, PREFEITURA SERRA , SAMUEL DIAS DE SOUZA FILHO, SANDRA REGINA BEZERRA GOMES
Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS [ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES), CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB: 9787-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), KARLA
LYRIO DE OLIVEIRA (OAB: 19807-ES), LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO (OAB: 19260-ES), MILENA GOTARDO COSME (OAB: 19148-ES), THIAGO PIEROTE]
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Ressalva. Quitação.
Determinações. Arquivar. Após o trânsito em julgado,
encaminhar Parecer Prévio à Câmara Municipal.

Processo:
03220/2014-5
Unidade
gestora:
Companhia
Espírito
Santense
de
Saneamento
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Apensos:
05149/2014-4
Representante:
NELSON
WI-

Processo:
06828/2017-8
Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
RICARDO
DE
OLIVEIRA
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Ressalva. Quitação.

Total: 8 processos

www.tce.es.gov.br
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Determinação. Arquivar.
Processo:
08169/2017-1
Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
05156/2012-8,
04535/2012-5
Interessado: ANSELMO DANTAS, ANSELMO TOZI [FELIPE
LOURENCO BOTURAO FERREIRA (OAB: 22077-ES), MARIANA TONIATO DE SOUZA SILVARES (OAB: 16300-ES),
Pablo Brocco Tápias, Rapahel Teixeira Silva Marques, RODRIGO KENNEDY GUIMARAES COSTA (OAB: 22815-ES),
RODRIGO LISBOA CORREA (OAB: 14588-ES), VINICIUS
ALEXANDRE VIEIRA DE AMORIM (OAB: 28120-ES)], DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARAES [GUILHERME GUERRA REIS
(OAB: 10983-ES, OAB: 182006-MG, OAB: 324497-SP),
LUCIANA DRUMOND DE MORAES (OAB: 9538-ES), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB: 3600-AC, OAB:
9395A-AL, OAB: A598-AM, OAB: 1551A-AP, OAB: 24290BA, OAB: 16599A-CE, OAB: 484A-SE, OAB: 128341-SP,
OAB: 4.923A-TO, OAB: 136118-RJ, OAB: 725A-RN, OAB:
4875-RO, OAB: 372A-RR, OAB: 80025A-RS, OAB: 23729SC, OAB: 11065A-MT, OAB: 15201A-PA, OAB: 128341APB, OAB: 00922-PE, OAB: 8202-PI, OAB: 30916-PR, OAB:
25136-DF, OAB: 15111-ES, OAB: 27024-GO, OAB: 9348AMA, OAB: 107878-MG, OAB: 13043A-MS), RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB: 3594-AC, OAB: 10132A-AL, OAB:
A737-AM, OAB: 1873A-AP, OAB: 26552-BA, OAB: 30932SC, OAB: 642A-SE, OAB: 211648-SP, OAB: 4925-TO, OAB:
42761-PR, OAB: 144852-RJ, OAB: 856A-RN, OAB: 4872RO, OAB: 387A-RR, OAB: 80026A-RS, OAB: 14924A-MS,
OAB: 12208A-MT, OAB: 16637A-PA, OAB: 211648APB, OAB: 01301-PE, OAB: 8204A-PI, OAB: 24217A-CE,
OAB: 27474-DF, OAB: 15112-ES, OAB: 28610-GO, OAB:
10348A-MA, OAB: 131512-MG)], FUNDACAO MANOEL DOS PASSOS BARROS [BRUNO DALL ORTO MARQUES
(OAB: 8288-ES), CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO (OAB:

7076-ES), FABRICIANO LEITE DE ALMEIDA (OAB: 7708ES), FELIPE ABDEL MALEK VILETE FREIRE (OAB: 18994ES), GUSTAVO VARELLA CABRAL (OAB: 5879-ES), HENRIQUE ZUMAK MOREIRA (OAB: 22177-ES), LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA (OAB: 16240-ES), MAGNUS
ANTONIO NASCIMENTO COLLI, MARCELLO GONCALVES
FREIRE (OAB: 9477-ES), MARIANA MARTINS BARROS
(OAB: 9503-ES), NILSON DE PINHO LADEIRA, ROBERTA CONTI RAMOS CALIMAN (OAB: 17416-ES), RODRIGO CARLOS DE SOUZA (OAB: 7933-ES), RODRIGO SILVA
MELLO (OAB: 9714-ES), ROVENA ROBERTA DA SILVA LOCATELLI DIAS (OAB: 12767-ES), SERGIO CARLOS DE SOUZA (OAB: 5462-ES)], JOAO CEZAR MORAES, JOAO FELICIO
SCARDUA, JULIANA MOREIRA MOULIN, LUCIO FERNANDO SPELTA [DANIEL SCHNEIDER ALCOFORADO (OAB:
20281-ES)], MARIA DE LOURDES SOARES [MARIANA BARATELA GUASTI (OAB: 19649-ES)], MARIA GORETTE CASAGRANDE DOS SANTOS, RITA DE CASSIA CUNHA ROCHA
Recorrente:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo:
05074/2018-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Serra
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
01832/2012-4,
01078/2012-4
Interessado: ALCEIR NUNES DE ALMEIDA, AMERICO SOARES MIGNONE [FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB:
6381-ES)], INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA, JANE RIBEIRO LOPES, JOSE MARCOS TONGO DA CONCEICAO, MARIA AUXILIADORA MASSARIOL, PEDRO RECO SOBRINHO, SILEIA ALMEIDA SENNE DA ROSA, VALQUILIS JOSE CARLINI
Recorrente: RAUL CEZAR NUNES [PABLO DE ANDRADE
RODRIGUES
(OAB:
10300-ES),
SILwww.tce.es.gov.br

VIA
CRISTINA
VELOSO
Deliberações: Adiado

(OAB:

19793-ES)]

Processo:
07866/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra, Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos de Serra
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Representante:
PRO-MEMORIA
SERVICOS
LTDA [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149ES), DOS ANJOS E CRUZEIRO ADVOGADOS, EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)]
Responsável:
ALEXANDRE
CAMILO
FERNANDES
VIANA,
GIOVANNA
DEMARCHI
ROSA
Deliberações: Decisão. Notiﬁcação 15 dias para regularizar a representação processual. Indeferir cautelar. Notiﬁcação 10 dias. Tramitar sob o rito ordinário. Ciência ao
representante.
Total: 6 processos
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo:
02884/2006-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
01519/2005-8,
00022/2005-4
Recorrente: MAX FREITAS MAURO FILHO [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:
00401/2007-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício:
2006
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Responsável: 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)]
Vista: João Luiz Cotta Lovatti (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. devolvido. Afastar responsabilidade. Prescrição. Extinção sem resolução de mérito. Não
reabrir instrução processual. Arquivar. Por maioria, vencidos conselheiro substituto João Luiz (convocado para
compor o quorum nos termos do artigo 82, §7º, RI), que
votou pela conversão em TCE, irregular, ressarcimento, e
o conselheiro Ranna que o acompanhou.
Processo:
01478/2008-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício:
2007
Apensos:
06796/2007-4,
06540/2007-3
Interessado:
PREFEITURA
SERRA
Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS [FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna
de Macedo.
Processo:
02657/2012-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida
Interessado:
PREFEITURA
VITORIA
Responsável: ALCIONE ALVARENGA PINHEIRO, ALEXANDRE MENDONCA COELHO, HUGOR MENEGUEL PEREIRA [ALBERTO NEMER NETO (OAB: 12511-ES), BRU-

NO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA (OAB: 11612-ES), DA
LUZ , RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS, FELIPE ITALA RIZK (OAB: 12510-ES)], INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA DEFESA CIVIL E DO
MEIO AMBIENTE - IBDM, JA TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA, LIGA ESPIRITOSSANTENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA, PRISCILA LAURENTINO GONCALVES
MERCON [ALINE FARIA SANTOS RABELO DE AZEVEDO
(OAB: 10105-ES, OAB: 149343-MG), HENRIQUE FARIA
SANTOS RABELO DE AZEVEDO (OAB: 12255-ES)], SUELI PASSONI TONINI [PEDRO HENRIQUE PASSONI TONINI (OAB: 17627-ES)], VANIA CARVALHO DE ARAUJO
Deliberações: Adiado
Processo:
05811/2013-8
Unidade
gestora:
Tribunal
de
Contas
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício:
2010
Apensos:
04838/2011-9
Interessado:
PREFEITURA
VITORIA
Responsável: A.F.R. EVENTOS LTDA - EPP, ADEMAR
TRISTAO FILHO, ADRIANA SPERANDIO, AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO TURISTICA
METROPOLITANA, AIE CINEMA LTDA - ME, ALCIONE ALVARENGA PINHEIRO [LETICIA NASCIMENTO ALVARENGA
PINHEIRO (OAB: 23455-ES)], ANA MARIA PETRONETTO
SERPA, CLEBER BUENO GUERRA, COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z-5 MARIA ORTIZ [ANTONIO
NORBERTO SANTOS (OAB: 20777-ES)], E.M. S DA SILVA A
KI LANCHES - ME, F. JUNIOR - INDUSTRIA E COMERCIO
DE CONFECCOES LTDA - ME [VANIA VERISSIMO ESPINDULA (OAB: 107538-MG)], FUNDACAO EDUCACIONAL
MONTE BELO, INSTITUTO BRASIL DE CULTURA E ARTE - IBCA [FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES), MYRNA FERNANDES CARNEIRO (OAB: 15906-ES)], INSTITUTO
www.tce.es.gov.br

BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA DEFESA CIVIL E
DO MEIO AMBIENTE - IBDM [BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469-ES)], JOSE FRANCISCO DALVI [WAGNER LUIZ MACHADO SOARES (OAB: 16059-ES)],
LIGA ESPIRITOSSANTENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA,
PAULO RENATO FONSECA JUNIOR, SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI, SUELI PASSONI TONINI, VANIA CARVALHO DE ARAUJO, WAGNER FUMIO ITO
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo:
03832/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício:
2015
Apensos:
01257/2015-2,
01256/2015-8
Responsável: LUCIANO SANTOS REZENDE [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo:
08005/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
03147/2014-1
Recorrente:
ROMERO
GOBBO
FIGUEREDO
Vista:
Rodrigo
Flávio
Freire
Farias
Chamoun
(Vista
1ª
Sessão)
Deliberações: Acórdão. devolvido. Conhecer. Provimento parcial p/ sanear item 3.1.3 RTC mantendo demais
itens do AC, incluindo a instauração de TCE.
Processo:
06934/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
03209/2014-9
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Recorrente:
EDIMILSON
SANTOS
ELIZIARIO
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo:
08514/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
08564/2017-1,
08529/2017-8,
08528/2017-3,
08515/2017-6,
06983/2015-3
Interessado: CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA, EVERSON VIEIRA DE SOUZA, FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA [BRUNA CORREA DE REZENDE REIS, FILIPE FIGUEIRA VILELA PINTO, GUSTAVO GOMES DA COSTA (OAB: 12006-ES), JAMILLE VERDINI MARTINS, LIVIA TERRA RODRIGUES RUDIO, LORENA PINTO BARBOZA SANTANA, LORENZO RODRIGUES MENDEZ, PEDRO
PAULO PASSALINI FERREIRA, PENHA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES, RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES (OAB: 8544-ES), RODRIGO DE ALBUQUERQUE
BENEVIDES MENDONÇA], LEONARDO DEPTULSKI [DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR),
MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO
DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES), THIAGO CARVALHO DE
OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], RENANN BRAGATTO GON
Recorrente:
LUIZ
ZOUAIN
SOBRINHO
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento. Afastar
multa. Arquivar. Sem divergência, absteve-se de votar,
por suspeição, o conselheiro Rodrigo Chamoun.
Processo:
08515/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração

Apensos:
08564/2017-1,
08529/2017-8,
08528/2017-3,
08514/2017-1,
06983/2015-3
Interessado: EVERSON VIEIRA DE SOUZA, FACOM F DE
ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA [BRUNA CORREA DE REZENDE REIS, FILIPE FIGUEIRA VILELA PINTO, GUSTAVO GOMES DA COSTA (OAB: 12006-ES), JAMILLE VERDINI MARTINS, LIVIA TERRA RODRIGUES RUDIO, LORENA PINTO BARBOZA SANTANA, LORENZO RODRIGUES
MENDEZ, PEDRO PAULO PASSALINI FERREIRA, PENHA
CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES, RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES (OAB: 8544-ES), RODRIGO
DE ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONÇA], LEONARDO DEPTULSKI [DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS
(OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB:
23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES),
THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)],
LUIZ ZOUAIN SOBRINHO, RENANN BRAGATTO GON
Recorrente: CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA
Deliberações: Acórdão. Conhecer como Pedido de Reexame. Provimento. Afastar multa. Arquivar. Sem divergência, absteve-se de votar, por suspeição, o conselheiro
Rodrigo Chamoun.
Processo:
08528/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
08564/2017-1,
08529/2017-8,
08515/2017-6,
08514/2017-1,
06983/2015-3
Interessado: CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA, EVERSON VIEIRA DE SOUZA, FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA [BRUNA CORREA DE REZENDE REIS, FILIPE FIGUEIRA VILELA PINTO, GUSTAVO GOMES DA COSTA (OAB: 12006-ES), JAMILLE VERDINI MARTINS, LIwww.tce.es.gov.br

VIA TERRA RODRIGUES RUDIO, LORENA PINTO BARBOZA SANTANA, LORENZO RODRIGUES MENDEZ, PEDRO
PAULO PASSALINI FERREIRA, PENHA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES, RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES (OAB: 8544-ES), RODRIGO DE ALBUQUERQUE
BENEVIDES MENDONÇA], LEONARDO DEPTULSKI [DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR),
MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO
DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES), THIAGO CARVALHO DE
OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], LUIZ ZOUAIN SOBRINHO
Recorrente:
RENANN
BRAGATTO
GON
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento. Afastar
multa. Arquivar. Sem divergência, absteve-se de votar,
por suspeição, o conselheiro Rodrigo Chamoun.
Processo:
08529/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
08564/2017-1,
08528/2017-3,
08515/2017-6,
08514/2017-1,
06983/2015-3
Interessado: CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA, FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA [BRUNA CORREA DE REZENDE REIS, FILIPE FIGUEIRA VILELA PINTO,
GUSTAVO GOMES DA COSTA (OAB: 12006-ES), JAMILLE VERDINI MARTINS, LIVIA TERRA RODRIGUES RUDIO,
LORENA PINTO BARBOZA SANTANA, LORENZO RODRIGUES MENDEZ, PEDRO PAULO PASSALINI FERREIRA, PENHA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES, RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES (OAB: 8544-ES), RODRIGO
DE ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONÇA], LEONARDO DEPTULSKI [DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS
(OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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JO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB:
23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES),
THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)],
LUIZ ZOUAIN SOBRINHO, RENANN BRAGATTO GON
Recorrente:
EVERSON
VIEIRA
DE
SOUZA
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento. Afastar
multa. Arquivar. Sem divergência, absteve-se de votar,
por suspeição, o conselheiro Rodrigo Chamoun.
Processo:
08564/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
08529/2017-8,
08528/2017-3,
08515/2017-6,
08514/2017-1,
06983/2015-3
Interessado: CARLOS EDUARDO MESSA BARBOSA, EVERSON VIEIRA DE SOUZA, FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA [BRUNA CORREA DE REZENDE REIS, FILIPE FIGUEIRA VILELA PINTO, GUSTAVO GOMES DA COSTA
(OAB: 12006-ES), JAMILLE VERDINI MARTINS, LIVIA TERRA RODRIGUES RUDIO, LORENA PINTO BARBOZA SANTANA, LORENZO RODRIGUES MENDEZ, PEDRO PAULO
PASSALINI FERREIRA, PENHA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES, RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES
(OAB: 8544-ES), RODRIGO DE ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONÇA], LEONARDO DEPTULSKI [DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB:
11587-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587ES)], LUIZ ZOUAIN SOBRINHO, RENANN BRAGATTO GON
Recorrente: FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA [GUSTAVO GOMES DA COSTA (OAB: 12006-ES), RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES (OAB: 8544-ES)]

Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento. Afastar
multa. Arquivar. Sem divergência, absteve-se de votar,
por suspeição, o conselheiro Rodrigo Chamoun.
Processo:
05482/2018-8
Unidade
gestora:
Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Representante: Sindicato (OCB/ES-SIND E ORG
DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO EST DO ES)
Responsável:
MARCELO
DA
SILVA
LUCHI,
ROBERTO
ANTONIO
BELING
NETO
Deliberações: Acórdão. Extinção sem resolução de mérito. Arquivar.
Total: 14 processos
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Processo:
09413/2015-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cariacica
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Representante:
CELSO
ANDREON
Responsável: GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Deliberações: Acórdão. Improcedência. Arquivar.
Processo:
05053/2017-2
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Obras de Serra
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
JOAO
CARLOS
MENESES
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Ressalva. Quitação.
Determinação. Arquivar.

www.tce.es.gov.br

Processo:
05375/2017-7
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Justiça
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Apensos:
06008/2017-9
Responsável: EUGENIO COUTINHO RICAS [CAROLINE ZAMBON MORAES (OAB: 6296E-ES, OAB:
30672-ES), DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), JAMILLY PACHECO MOREIRA FAVATO (OAB: 26122-ES), MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), MENARA COUTINHO CARLOS
DE SOUZA (OAB: 29670-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], WALACE TARCISIO PONTES
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo:
06201/2017-2
Unidade
gestora:
Secretaria
de
Estado da Segurança Pública e Defesa Social
Classiﬁcação:
Pedido
de
Revisão
Apensos:
02510/2014-8
Interessado:
DAYSE
MARIA
OSLEGHER
LEMOS,
HENRIQUE
GEAQUINTO
HERKENHOFF
Requerente: ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
Vista: Rodrigo Coelho do Carmo (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. devolvido. Negar provimento.
Tornar sem efeito Decisão TC-4435/2017. Arquivar.
Processo:
03014/2018-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02868/2013-2
Recorrente: ROMARIO CELSO BAZILIO DE SOUZA [CARQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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LOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES),
FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO (OAB: 8695-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo:
04082/2018-5
Unidade
gestora:
Fundo
Municipal
Para a Infância e a Adolescência de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável:
IOHANA
KROEHLING
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo:
04315/2018-1
Unidade
gestora:
Instituto
de
Previdência dos Servidores do Município de Itapemirim
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Gestor da UG (Instituto de Previdência
dos
Servidores
do
Município
de
Itapemirim,
WILSON
MARQUES
PAZ)
Deliberações: Adiado
Processo:
06285/2018-8
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, IDERALDO LUIZ LIMA)
Deliberações: Acórdão. Arquivar.
Total: 8 processos
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo:
07127/2016-8
Unidade gestora: Fundo Ambiental do Município 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:
2ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
07369/2016-7
Unidade gestora: Fundo Municipal do Procon de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável: MARCELO NOLASCO DE ABREU
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
00064/2018-1
Unidade gestora: Faculdade de Ensino Superior de Linhares
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Gestor da UG (Faculdade de Ensino Superior de Linhares, JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA)
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Total: 3 processos
Total geral: 55 processos
SESSÃO: 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO –
13/11/2018
Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezoito, às quatorze horas, na sala das sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o senhor vice-presidente
no exercício de Presidência, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, declarou aberta a 40ª Sessão Plenária
Ordinária deste Tribunal do corrente exercício. Integrando o Plenário estiveram presentes os senhores conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, RODRIGO COELHO DO CARMO, e a senhora
www.tce.es.gov.br

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 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 vice-presidente
no exercício de 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, as atas das 38ª e 39ª Sessões Plenárias Ordinárias
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 vice-presidente no exercício de Presidência, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, considerando a competência deferida aos Tribunais de Contas pela Constituição
Federal, por simetria, nos termos dos seus artigos 73 e
96, para a iniciativa de projeto de lei sobre a organização,
criação, transformação ou extinção de cargos, empregos
e funções de sua secretaria, bem como a ﬁxação da respectiva remuneração dos seus servidores, o que é corroborado pelo artigo 2º, inciso VI, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012; considerando a busca constante pela valorização do servidor público, em especial, dos servidores desta Casa, cujo esforço e dedicação incondicional ao serviço público têm permitido a esta Corte atingir
suas metas de eﬁciência e efetividade no exercício do
controle externo, em benefício de toda a sociedade capixaba; considerando o resultado alcançado por este Tribunal a partir da adoção de medidas de gestão, acompanhamento e controle de sua execução orçamentária,
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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aliado à redução e melhor qualiﬁcação do gasto público,
além da sensível melhora no desempenho da arrecadação estadual, o que permite avançar na valorização do
servidor público desta Casa, sem, entretanto, comprometer os limites de gastos estabelecidos pela lei de responsabilidade ﬁscal; submeteu ao Plenário, nos termos
do artigo 20, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, a Mensagem nº 02/2018 desta Corte, que dispõe
sobre a concessão de abono pecuniário aos servidores
ativos, inativos e pensionistas do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, no mês de dezembro de 2018,
em parcela única, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), não integrando os vencimentos para efeito de concessão de vantagens pessoais e de ﬁxação de
proventos, esclarecendo que as despesas correntes para
a execução do presente projeto de lei correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, sendo suplementadas quando necessário, estando em consonância com a
Lei de Diretrizes Orçamentárias (lei 10.700/2017), com a
Lei Orçamentária Anual (Lei 10.784/2017) e adequada à
capacidade orçamentária ﬁnanceira projetada para o
Plano Plurianual – 2016/2019 (lei 10.489/2016), sendo
aprovada à unanimidade. – APRECIAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES E URGENTES – Nos termos do artigo 101, §
1º, do Regimento Interno deste Tribunal, o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES incluiu em
pauta o processo TC-8623/2018, que trata de Representação em face da SEDURB – Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, em
que sua excelência proferiu voto pela ratiﬁcação da decisão monocrática que deferiu a cautelar pleiteada para
suspender o repasse de convênio pelo Estado a município, em parcela única. Aberta a discussão e votação, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN proferiu à leitura de voto vogal acompanhando o
relator, por considerar temerário, irresponsável e ilegal a

forma de repasse de recursos. O senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO também proferiu à leitura
de voto vogal, iniciando a divergência, votando pelo indeferimento da cautelar pleiteada, por entender não estarem presentes os requisitos autorizadores. A senhora
conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS
comunicou que, no caso concreto, acompanhava o voto
divergente do senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO
CARMO. Veriﬁcada a ocorrência de empate, o senhor vice-presidente no exercício de Presidência, conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, por entender não ser
aplicável o §1º do artigo 87 do Regimento Interno, que
concede ao presidente o prazo de até duas sessões para
prolação de voto de desempate, em função do disposto
nos artigos 60, §2º, e 124, parágrafo único, da Lei Complementar 621/2012, proferiu, de imediato, o seu voto
de desempate, acompanhando, integralmente, o voto
do relator, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir
transcritas: O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – (leitura do voto) O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Proferido
o voto, em discussão o processo.” O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – “Pela ordem, presidente! Considerando a importância do tema e
a distribuição do voto feito pelo conselheiro Borges, o relator, passo a me posicionar. Farei uma leitura. Dispenso
o relatório, obviamente. (leitura) É como voto, presidente. Fiz questão de me posicionar, até porque tive a grata
oportunidade de ter sido o primeiro secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento. Ajudei a minutar a
lei que desmembrou... Vossa excelência lembra, o Senador Camata era o secretário de Desenvolvimento de Infraestrutura e dos Transportes - SEDIT. Ele voltou ao Senado, e eu assumi logo depois das eleições, de 2006, essa
secretaria com o objetivo estratégico de desmembra-la
em duas. Então, ali, organizamos uma equipe muito
www.tce.es.gov.br

competente, que já estava lá. Desmembramos a Secretaria de Transporte e Obras Públicas - SETOP, que veio a ser
comandada pelo vice-governador eleito, à época, Ricardo Ferraço. E a SEDURB, essa que estamos discutindo, tive a honra de criar a primeira equipe. Inclusive, ﬁca aqui
uma experiência, de criar um grupo de engenheiros, arquitetos e juristas justamente para ﬁscalizar convênio. E
só se ﬁscaliza convênio, como se ﬁscalizava, pelo menos
na época em que fui secretário, pedindo para o engenheiro veriﬁcar in loco, fazer registro fotográﬁco, voltar
para condicionar a liberação da segunda parcela a essas
atuações de controle, na verdade, do poder concedente.
Dito isso, é como me posiciono.” O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO – “Senhor presidente, pela ordem! Como já estamos aqui meio que em discussão,
mas também manifestando os votos, vou fazer a manifestação do meu voto, que está disponibilizado no sistema. Acabei ﬁnalizando recentemente. Mas logo que vim
para a sessão, pedi que fosse disponibilizado no sistema.
Obviamente que vou pular o relatório. Já foi muito bem
realizado e lido pelo conselheiro relator, eminente Sérgio
Borges. E passo a fazer a leitura do voto a partir da fundamentação. (leitura)” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Continua o processo em discussão. Encerrada a discussão. Pelo o que
entendi, tivemos um voto do Sérgio Borges, pela cautelar, decisão monocrática solicitando que fosse referendada em Plenário, o que foi acompanhado pelo conselheiro
Rodrigo Chamoun, que proferiu entendimento favorável.
E o conselheiro Rodrigo Coelho inaugurou a divergência,
votando contrário à concessão de cautelar. Então, os três
votos já foram proferidos. Falta colher o voto, e, se for o
caso, as considerações da conselheira Márcia Freitas.” A
SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD
FREITAS – “Obrigada, presidente! Boa tarde a todos! De
início, esclareço que minha análise e decisão estão adsQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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tritas ao caso concreto em debate, às informações trazidas aos autos e também foi feita em sede de cognição
sumária. Dito isso, acompanho o voto do conselheiro Rodrigo Coelho pelas razões expostas por sua excelência.”
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Havendo empate, pelo nosso Regimento,
cabe ao presidente decidir. O nosso presidente está de férias, estou substituindo-o. E como é um processo cautelar, não tenho aqui possibilidade de adiar por duas sessões. Então, tenho que decidir neste momento. Não há
decisão fácil, ainda mais quando ocorre empate. Esta Casa é composta por técnicos e conselheiros, respeitáveis,
muito bem preparados, e que analisam muito bem os
processos e atuam de maneira independente. Isso aumenta muito a respeitabilidade desta Corte de Contas.
Aqui há argumentações fortes a favor e contra o repasse
em parcela única. E há nesse momento todo, quer dizer,
preocupações de vários setores, dos prefeitos, com receio de não ter o recurso repassado, da gestão atual que
pugna aﬁrmando que seria muito mais eﬁciente o repasse em parcela única. E da gestão futura, preocupada à
medida que o repasse atual poderia comprometer sua
gestão. Então, são legítimas as preocupações. Inclusive,
registro que ouvi, desde semana passada, em audiência
- já que este processo entrou aqui há vários dias, já tinha
uma cautelar proferida monocraticamente, já publicada,
inclusive, já de conhecimento público - os dois lados. Tanto os representantes quanto os representados para proporcionarem melhor os esclarecimentos. Isso faz parte
do Tribunal de Contas, quando necessário, e também do
Poder Judiciário, receber as partes. E que essas partes,
em meu entendimento, são pessoas de boa reputação e
que estão executando bem o seu trabalho. Embora, neste momento, encontrem posições divergentes. Já é público e notório que sou muito econômico em conceder cautelares e de interferir em gestão público. E aí analiso cau-

telosamente cada situação. Como já falei, não é uma decisão fácil, essa decisão. As argumentações são muito
fortes, inclusive aqui tanto o voto proferido pelo conselheiro Sérgio Borges, como o voto divergente do conselheiro Rodrigo Coelho são muito bem argumentados. E
também registro as argumentações do conselheiro Rodrigo Chamoun. Então, há toda uma argumentação muito forte. E o Decreto Estadual 2737 prevê como regra o
repasse em parcelas; mas também que haja parcela única desde que ponderadas as razões técnicas e econômicas. Em uma análise inicial, quando estamos falando de
ﬁnal de mandato, lembramos muito do artigo 42, da Lei
de Responsabilidade Fiscal, delimita um pouco. Nesse caso aqui não há como aferir se está sendo infringido ou
não porque isso é analisada após o encerramento do
mandato e na prestação de contas anual. E qualquer maneira, o repasse integral dos valores do convênio não feriria o artigo 42. Na medida em que o que feriria o artigo
42 seria se o Estado repassasse a primeira parcela e não
tivesse dinheiro em caixa para que no futuro fossem repassadas as seguintes. Porque não pode deixar dívida
para o sucessor. Então, tanto se o Estado repassar em
parcela única, quanto repassar a primeira parcela, mas
deixar dinheiro em caixa... Nos dois casos, ele não está
infringindo o artigo 42. Então, a primeira situação que
analisei. E só registro aqui a título ilustrativo porque temos dirigentes que este ano encerrarão o mandato, temos dirigentes municipais que daqui a dois anos encerrarão o mandato. E também os próprios dirigentes que assumirão o Governo, encerrarão o mandato daqui a quatro anos. O Tribunal de Contas editou dois instrumentos.
Para os prefeitos, editou o manual de encerramento de
mandato em 2015; válido já para 2016. Que disciplina
vários aspectos do encerramento de mandato. E agora,
de mais recente, de maneira mais trabalhada e debatida
em Plenário, este ano editamos a Decisão Normativa
www.tce.es.gov.br

01/2018, de 29 de maio de 2018, que estabelece, de maneira bem expressa, bem analisada pelo Plenário e aqui
aprovada, praticamente, à unanimidade, com uma ou
outra divergência que tivemos, mas foi aprovada no sentido de estabelecer os critérios do artigo 42 para o encerramento do mandato. E que o Tribunal está esclarecendo
antes, até porque vai cumprir rigorosamente esses ditames aqui. Aproveitei o assunto, já que estamos com encerramento de mandato. Mas que nesse caso concreto a
Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 42, não estaria
descumprido em nenhuma das duas situações em meu
ver. Mas continuando aqui, cabe ao Tribunal de Contas
observar a legislação. Mas também atentamos, isso está
na própria Constituição não só para legalidade, mas
também para questões operacionais, contábeis, de legitimidade, economicidade. Várias situações que o Tribunal deve se ater. A Lei 8.666/93, artigo 116, que trata sobre os casos de convênio diz que a celebração de convênio depende de aprovação de plano de trabalho, projeto
básico, contendo o cronograma de desembolso, previsão
das etapas ou fases programadas. Sendo que as parcelas
são liberadas em estrita conformidade com esse plano
aprovado. Inclusive, a liberação de recursos deve obedecer esse cronograma de desembolso. Sendo que o TCU,
inclusive, não recomenda o repasse em parcela única. É
claro que o artigo 116 dá a entender que o correto é a
forma parcelada, embora também não proíba a parcela
única e deve ser de acordo com a melhor técnica. A prática dos governos, aqui no caso do Estado, até a metade
do ano de 2018, foi no sentido de estabelecer convênios
com repasse de forma parcelada. Assim, embora entenda que o Governo atual informa da questão da economicidade, realmente você pode mudar procedimentos. Mas
temos um cuidado maior a ser observado nos oito meses
ﬁnal de mandato. Especialmente depois do processo eleitoral e antes da posse do eleito. Entendo que não me paQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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rece razoável que agora em ﬁnal de mandato seja feita
de forma adversa. Ou seja, modiﬁcar sobre a maneira
num procedimento que já vinha sendo efetuado durante
toda a gestão. Estou aqui entendendo que a melhor medida é manter a cautelar. E vou fazer aqui algumas ressalvas nesse procedimento. Entendo que deve ser feita
uma análise mais detida desses convênios, que possamos compreender melhor o seu escopo entendendo pela
possibilidade, em alguns casos, de repasse de parcela
única. Solicito ao relator que, como tem a presidência da
instrução do processo, que faça uma análise detida. Inclusive, após a cautelar há uma nova oitiva dos gestores.
Porque realmente naqueles processos que o gestor comprovar a questão técnica, acredito que possa ser repassado de uma só vez. Mas aí caberá ao relator, que preside o processo, trazer ao Plenário no momento plausível.
Outro ponto que ressalvo. A cautelar não está suspendendo os convênios. Suspende o repasse único. Então, o
Estado pagar parcelado é incontroverso. Então, não está
suspendendo convênio. Já falei que vai haver uma nova
oitiva do secretário da SEDURB. Existe também aqui também tramitando outra representação em outra secretaria. Então, esse assunto poderá voltar ao debate neste
Plenário. Esse assunto não se encerra aqui. Já que a concessão de cautelar é feita no início do processo. E é feita
a partir de uma análise muito superﬁcial. Embora o assunto aqui foi até razoavelmente aprofundado. Outro
ponto aqui, a cautelar dada não é uma condenação dos
membros do atual Governo. Não há conduta aqui apontada de falta de zelo, de improbidade, não há prejulgamento. Nem do Estado e nem dos dirigentes de município que receberão os recursos. Nós, aqui, ao defendermos o controle, não estamos prejulgando. Acompanho o
voto do relator. Discordo apenas de parte da fala do conselheiro Rodrigo Chamoun. Ele fala que seria temerário
repassar os recursos. Temerário realmente pode ser, por-

que, na realidade, é necessário que haja melhor controle.
Então, voto pela chance de controlarmos melhor os recursos públicos. Agora, não falaria como irresponsável,
na medida em que os gestores atuais têm argumentações fortes no sentido de uma possível eﬁciência. Então,
ressalvo discordando unicamente dessa argumentação.
Senhores conselheiros, é como voto, mantendo a cautelar. Tem ressalvas aí que coloquei, mas que não modiﬁcam o teor do voto.” – OCORRÊNCIAS – 01) Após a fase
de apreciação de medidas cautelares, o senhor vice-presidente no exercício de Presidência, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, inverteu a ordem da pauta, em
razão de sustentação oral solicitada, passando a palavra
ao senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES,
que procedeu à leitura do relatório do processo TC3908/2015, que trata de Prestação de Contas Anual da
SETOP – Secretaria de Estado dos Transportes e Obras
Públicas, concedendo, em seguida, a palavra ao advogado do interessado, senhor Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou o processo de pauta, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado
e o posterior encaminhamento dos autos ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO –
“Senhor presidente, senhor relator, demais julgadores,
representante do Ministério Público de Contas, serventuários, advogados, partes, pessoas que acompanham a
presente sessão, boa tarde a todos! Como muito bem relatado, trata-se de um processo referente à Prestação de
Contas Anual, do exercício de 2014, da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP, sob responsabilidade do sr. Fábio Ney Damasceno. Inicialmente,
agradeço à oportunidade que o relator nos concedeu, a
nossa inserção e habilitação nos autos se deu recentewww.tce.es.gov.br

mente. A Instrução Técnica Conclusiva 135/2018 apontava a manutenção de cinco indicativos de irregularidades;
quatro de natureza meramente contábil. Divergência entre o resumo da folha de pagamento e o balancete de veriﬁcação; uma inconsistência relacionada ao que constava na base de dados e o valor evidenciado no balancete
de execução orçamentária, e também uma divergência
entre o valor de inventário anual de bens e o saldo registrado no balanço patrimonial. Portanto, eram irregularidades meramente formais, de natureza contábil, e que
devido ao fato de o sr. Fábio Ney Damasceno ter exercido
a função de ordenador de despesa no ano de 2014, e de
que essas contas foram encaminhadas pelo sucessor, que
o sucedeu à frente da secretaria, em especial por não ter
ele qualquer ingerência ou qualquer forma de controle
sobre esses aspectos contábeis das contas que foram
apresentadas ao Tribunal de Contas no ano de 2015. Elaboramos um documento, Peça Eletrônica 36, uma Peça
Complementar 12722/2018, onde realizamos diversas
diligências junto à SETOP. Em resposta a essas diligências, basicamente enviada por meio do Ofício 239/2018,
a SETOP apenas nos informou, no dia 26/09/2018, onde
foi encaminhado ao defendente um CD contendo todos
os elementos de todos os esclarecimentos contábeis atinentes aos apontamentos que foram veriﬁcados pela
área técnica. Requeremos a juntada dessa documentação encaminhada pela SETOP. É um documento anexo ao
presente memorial, onde todas essas divergências contábeis são esclarecidas. Registra-se que essas mesmas
inconsistências, ou inconsistências similares, foram veriﬁcadas também nas contas da SETOP no ano de 2015. O
fato é que o gestor que estava à frente da administração... E aí, com mais elementos, e melhores condições de
esclarecer esses apontamentos contábeis, promoveu os
devidos esclarecimentos e as retiﬁcações. Estou juntando
o Acórdão TC-606/2018. E a própria Instrução Técnica
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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Conclusiva 1286/2018 reconheceu que aquelas irregularidades se tratavam de irregularidades meramente formais e contábeis. E diante das explicações e justiﬁcativas, a própria área técnica constatou que não persistiu
as divergências apontadas. Por ﬁm, a própria área técnica, nas contas de 2015, registrou o seguinte: “Portanto,
uma vez que após a análise da documentação apresentada não persistiu as divergências inicialmente detectadas entre registros físicos e contábeis relativos aos bens
patrimoniais e móveis. Sugere-se que seja considerado
saneado o presente indicativo de irregularidade”. O sr.
Fábio Ney Damasceno, na condição de ordenador de despesa, só não conseguiu fazer esses esclarecimentos, referentes ao exercício de 2014, porque não estava à frente
da secretaria no ano de 2015. E não tinha a menor possibilidade de ter alguma ingerência perante a secretaria
no sentido de que esses esclarecimentos fossem enviados ao Tribunal de Contas. Isso só foi possível depois do
nosso peticionamento junto à SETOP e mediante resposta que a própria SETOP nos encaminhou e que ora estamos juntando o presente CD, enviado pela SETOP, no sentido de esclarecer esses apontamentos contábeis. Também registramos que se trata de um típico caso previsto
no art. 80, da Lei Complementar 621, onde as contas podem ser aprovadas ou aprovadas com ressalva quando
ﬁcar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte dano ao erário.
Trata-se dos cinco apontamentos meramente contábeis,
ou seja, divergências meramente contábeis. E uma basicamente a área técnica reforça em seus argumentos. Refere-se a um fato muito simples, em determinado momento, na hora da qualiﬁcação da rubrica e no lançamento do balanço patrimonial do inventário de bens determinadas inserções do poder público, no sentido de
construir uma estrada ou aprimorar um terminal ou
qualquer outro bem, o estado reserva aqueles valores

que serão futuramente incorporados, por exemplo, do
bem móvel. E após a conclusão da obra ou da entrega do
resultado do bem público, esses bens são incorporados
mediante inventário no balanço patrimonial e no inventário de bens. A divergência aqui veriﬁcada é basicamente essa. Ou seja, simplesmente seria passível de saneamento, como de fato já foi no ano de 2015, o devido enquadramento dessas receitas que foram efetivamente
aplicadas. E esse patrimônio incorporado deveria constar no balanço. Então, trata-se de uma irregularidade
meramente formal, passível de saneamento, como já foi
saneada no exercício de 2015. E a defesa junta essa documentação requerendo a juntada do presente memorial e dos esclarecimentos encaminhados pela SETOP. No
sentido de que as contas do sr. Fábio Ney Damasceno,
enquanto esteve à frente da SETOP, sejam aprovadas ou,
subsidiariamente, uma aprovação com ressalva. São essas as considerações. Muito obrigado!” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Senhor
presidente, autorizo a juntada das notas taquigráﬁcas,
dos memorias e dos documentos. Retiro o processo de
pauta.” 02) Após, o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES procedeu à leitura do relatório do processo TC-3611/2018, que trata de Prestação de Contas
Anual da Câmara Municipal de Serra, concedendo, em
seguida, a palavra ao advogado da interessada, senhor
Renato Gasparini Conrado de Miranda, 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, tudo conforme notas
taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA – “Excelentíssimo sr. presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimos conselheiros, excelentíssima conselheira, excelentíssimo procurador de contas, servidores, partes e advogados presentes,
www.tce.es.gov.br

os nossos cumprimentos. Trata-se de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Serra, exercício 2017,
de responsabilidade da presidente, vereadora Neidia
Maura Pimentel. O ponto a ser debatido é muito simples.
Limite constitucional do gasto do legislativo, conforme
dados populacionais. Aduz as eminentes auditoras que a
Câmara Municipal de Serra ultrapassou os limites constitucionais gastos, que seriam de 4,5%, em razão dos dados populacionais. O poder executivo repassou ao legislativo municipal, no exercício 2017, 5%, em razão das leis
orçamentárias elaboradas em 2016, baseadas nos dados
populacionais à época.
No ﬁnal do exercício houve devolução de valores ao executivo. Totalizando o gasto do poder legislativo 4,68%.
Agora, o ponto que chamo a atenção de vossas excelências é que a alteração populacional ocorreu exatamente
no meio do exercício. Vou até pedir a juntada de um ofício, Ofício 123/2017, expedido pelo IBGE à Câmara Municipal de Serra, datado de 28 de novembro de 2017, protocolado em 11 de dezembro de 2017, relativo à população estimada para 2017. Restou esclarecido que a população do Município de Serra estimada para 1º de julho de
2017 é de 502 mil habitantes, conforme publicado no Diário Oﬁcial da União nº 167, de 30 de agosto de 2017. Então a alteração populacional ocorreu no meio do exercício - primeiro de julho, publicado em 30 de agosto, oﬁciado dia 28 de novembro, e comunicado no protocolo geral
da Câmara no dia 11 de dezembro de 2017. Ressalta-se
que a Câmara Municipal de Serra, no exercício 2010, já
vivenciou essa mesma realidade, sofreu uma alteração
populacional. A redução do repasse de 6% para 5% só
ocorreu no exercício seguinte, não conﬁgurando irregularidade para referida análise. Sim, excelências, conforme Decisão Plenária TC-12/2012, publicado no Diário
Oﬁcial dia 31/10/2012, o Plenário desta Corte de Contas,
à unanimidade, em sessão ordinária realizada no dia 25
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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de outubro de 2012, ﬁxou o entendimento de que a redução no repasse do duodécimo do poder executivo ao legislativo apenas se aplica à LDO e à LOA elaboradas durante o exercício de 2010, para vigorarem no exercício de
2011. E, portanto, para o exercício de 2010 não haveria
obrigação legal modiﬁcar as leis orçamentárias elaboradas em 2009. O Supremo Tribunal Federal também ﬁrmou entendimento de que a adoção da alteração de contingente populacional só deve prosperar no exercício seguinte de sua apuração ou divulgação, não admitindo o
uso de “dados atualizados” para alterar a Lei Orçamentária Anual, sob pena de afronta a princípios constitucionais. Aqui foi citado o Agravo em Recurso Extraordinário
659.868-RJ. Tal foi o entendimento do Município de Serra, mantendo o percentual de 5% até o encerramento do
exercício de 2017, em homenagem à Lei Municipal
4593/2016. Outro ponto que chamo a atenção, se levarmos em consideração a alteração populacional a partir
de 01/07/2017 – ou seja, exatamente na metade do
exercício - a média de gasto do legislativo seria de 4,75%.
5% no primeiro semestre e 4,5% no segundo semestre. E
foi respeitado. Porque o total de gasto do legislativo serrano foi de 4,68%. Assim, não há como prosperar a alegação de superação dos limites constitucionais de gasto,
por parte da Câmara Municipal de Serra, que, respeitando os entendimentos esposados, não ultrapassou os valores estabelecidos por legislação vigente. Ao contrário,
usou menos duodécimo do que lhe foi garantido por lei.
Pelo exposto, requer sejam acolhidas as razões de justiﬁcativas, a juntada desse ofício do IBGE e que seja apagada qualquer de irregularidade. Julgando regular a prestação de contas, determinando o arquivamento do feito.
É como pedimos.” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES – “Presidente, solicito a juntada das notas taquigráﬁcas e dos documentos. Adio o processo.”
03) Em seguida, o senhor vice-presidente no exercício de

Presidência, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, passou a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO
COELHO DO CARMO, que procedeu à leitura do relatório
do processo TC-8872/2014, que trata de Tomada de Contas Especial convertida da SESA – Secretaria de Estado da
Saúde, concedendo a palavra, sucessivamente, à advogada Ana Cristina Munhos, ao senhor Anselmo Tozi, ao
advogado Joel Nunes de Menezes Junior e ao advogado
Rafael Carlos da Vitoria Azevedo, que proferiram sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência
adiou o julgamento do feito, solicitando a juntada aos
autos das notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos trazidos pelos interessados, registrando que existem
outros pedidos de sustentação oral, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: A SRª ANA CRISTINA MUNHOS – “Senhor presidente, senhores conselheiros, boa tarde! Obrigada pela oportunidade! Senhoras,
senhores, serventuários da Casa, colegas advogados, secretário da sessão, boa tarde! É sempre uma honra estar
presente diante deste Tribunal que prezo, respeito e admiro. Estou aqui patrocinando a defesa do dr. Anselmo
Tozi. Por um ato de gestão do qual ele carrega em seu
currículo com grande orgulho. E que, após mais de uma
década, ele ainda é homenageado por onde passa. Porque trouxe com esse projeto de digitalização da saúde do
Estado um crescimento, uma melhoria na qualidade de
vida e na gestão do Estado nessa parte. Conforme falado, são várias irregularidades que estão sendo apontadas. Mas em relação ao dr. Anselmo Tozi restaram seis irregularidades. Cinco delas formais. E uma onde se imputa dano ao erário com condenação de ressarcimento ao
erário no valor equivalente a R$ 3.464.032,00. É preciso,
como já foi falado, registrar que após o relatório, a instrução técnica inicial, em se tratando de matéria de tecnologia da informação, foi submetido ao núcleo da tecnologia da informação. Depois retornou ao núcleo de eswww.tce.es.gov.br

tudos técnicos e análises conclusivas, e, ao ﬁnal, parecer
do Ministério Público com lavra do parecer do dr. Heron.
O que restou nas contas de 2014 – que isso foi uma auditoria – da SESA foi que o Contrato 563/2008 havia - como
o nome que se fala é um achado - várias irregularidades.
Esse contrato foi ﬁrmado pela secretaria com a empresa
MV Informática Nordeste LTDA. Objetivou o quê? A instalação de 550 licenças de uso de software MV 2000. Incluído a esses serviços associados para manutenção, atualização de versões, conﬁguração, customizações e operação assistida. Esse contrato objetivava dar continuidade
a um projeto digital de saúde, que era um projeto do Estado do Espírito Santo, já iniciado em 2005, por meio do
Contrato 1.021. Então, é preciso, antes de falar do Contrato 563, fazer um breve histórico desse Contrato 1.021.
Porque era uma continuidade de um programa de governo, de um projeto digital de saúde. Esse Contrato 1.021,
assinado em 2005, quando o dr. Anselmo já era o titular
da pasta, objetivou dar início ao controle, organização
da Secretaria de Saúde. Todos os controles de dispensação de procedimentos, exames, consultas, remédios, internações, tudo isso era feito de forma primitiva por
meio de formulários e apontamentos manuais. Com a
entrada de dr. Anselmo, um homem visionário, que sempre buscou melhorar todos os lugares por onde passa,
que tem parte da tecnologia da informação como uma
das formas... Que hoje se reconhece que não existe como
controlar e gerir saúde sem o mínimo de controle informatizado. Ele abraçou o projeto do Governo do Estado,
chamado PDS – Programa Digital de Saúde. Mas antes
de assinar o Contrato 1.021, em 2005, foi constituída
uma comissão multidisciplinar. Essa comissão contou
com técnicos de vários órgãos do Governo – Secretaria
de Saúde, IESP, Auditoria Geral do Estado, Procuradoria
Geral do Estado e a Prodest. Constituiu-se uma comissão
para analisar a situação da gestão da saúde, na ocasião.
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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Existiram ruidosas matérias na mídia alegando que essa
dispensação de procedimentos e medicações era totalmente fora do controle, totalmente desregulada, sem
nenhum critério. E não foi uma e nem duas vezes, sou secretária e recebia mandados de prisão porque não tinha
uma medicação que havia sido dispensada ao usuário da
rede estadual. Era preciso organizar a saúde do Estado.
Essa comissão, depois de criteriosos estudos - existe um
processo administrativo de centenas e centenas de páginas - concluiu que o programa que poderia ser implantado era sim possível fazer soluções pontuais isoladas de
uma ou outra situação. Mas era necessário para resolver
o problema da gestão da saúde que se ﬁzesse um projeto, um sistema integrado onde tudo se conversasse, se
falasse. E na ocasião, era modelo no Estado, a Unimed de
Vitória com o Sistema MV 2000. Esse sistema, tido como
referência de modelo, já havia sido testado em mais de
400 instituições em todo o país. Aqui, no Espírito Santo, o
Hospital Evangélico, a Unimed Vitória, Hospital Santa
Mônica e o Hospital Meridional adotavam o modelo. O
seu gerente de TI, na ocasião, recomendou que se utilizasse o sistema mais moderno, mais completo, que conversasse entre si. Esse sistema tinha ferramentas que
conseguiu atender às exigências do SUS, que são muitas.
Possuía uma interface com o sistema Ciodes para atendimento de urgências e apresentava módulos que facilitava formulação, onde políticas públicas de saúde... No ﬁnal desse processo administrativo chegou à mesa do sr.
Anselmo Tozi a recomendação de que aquele modelo,
aquele Sistema MV 2000, era o único capaz de dar essa
noção integrada e sistematizada para organizar a saúde
no Estado. Contou com parecer prévio da Procuradoria
do Estado, que disse que era o caso do enquadramento
da permissividade do caput do art. 25, e foi contratado
por inexigibilidade de licitação. Isso em 2005. Nessa primeira fase foi implantado o Sistema MV 2000 em alguns

órgãos da secretaria, o Hospital São Lucas, Laboratório
Central, algumas áreas administrativas da Secretaria de
Saúde e o Central de Regulação e Urgência. Então, esse
histórico é para dizer que existia o início de um programa
e um projeto de governo que, em 2008 – porque se tratou de um piloto, era a primeira fase desse programa –,
quando se conseguiu verbas e decidiu fazer, dar continuidade ao projeto, a mesma empresa foi chamada para fazer a fase 2 e a fase 3. Nessa segunda fase, onde se faria
550 licenças adicionais, seriam abrangidos os hospitais
da Região Metropolitana, a reestruturação da Central de
Internações e Assistência Farmacêutica. E numa terceira
fase seriam feitos os sistemas dos hospitais do interior.
Então, dentro desse contexto histórico e da situação em
que esse Contrato 563 foi celebrado é preciso que vossas
excelências tragam, ao examinar a matéria, as circunstâncias que envolviam a decisão do gestor. E a Lei 3.655,
que entrou em vigor recentemente, que estava em fase
de vacância, recomenda que, ao analisar... É a lei das
leis, ensina sobre a interpretação da lei. Do artigo 20 até
o 30 fala sobre o direito público, a forma de se interpretar a lei dentro da gestão pública. Diz que na interpretação das normas sobre gestão pública devem ser considerados os obstáculos, as diﬁculdades reais do gestor e as
exigências das políticas públicas a seu cargo. E quando
for decidir sobre regularidade de uma conduta ou validade de um ato devem ser consideradas as circunstâncias
práticas que houver imposto, limitado, ou condicionado
a ação do agente. Então, peço a vossas excelências que
levem em consideração as recomendações dessa Lei
3.655. Feito esse breve histórico, é preciso falar que das
seis irregularidades, cinco eram formais. Uma apenas
imputando a sanção de ressarcimento ao erário em face
do dano. Dessas irregularidades formais, conforme lido
pelo senhor relator, sustentou-se que a secretaria não
havia elaborado estudos e planejamentos para contratawww.tce.es.gov.br

ção aceitando especiﬁcações de catálogos. E que não
existiam orçamentos... inexistência de orçamento detalhado, inexistência de indicação de quantitativos e inexistência de preço. Com todo respeito aos senhores técnicos, eles ﬁzeram um serviço muito diligente... Entretanto,
existiam sim, existia orçamento, existia quantitativo e
existia preço. Provavelmente, a forma como se fez pode
não pode ter sido exatamente aquela que os senhores
técnicos entendiam a melhor. Mas era a forma que fez e
que se chegou à possibilidade de estabelecer uma proposta e celebrar um contrato. E os preços foram sim comparados com o do mercado por meio de comparativos. E
entre os preços que se praticava dentro das instituições
de saúde que adotava o mesmo sistema, o que se oferecia à secretaria se encontrava, inclusive, abaixo dos preços praticados no mercado. Existiam sim quantitativos.
Porque a própria área técnica diz que quando se estabeleceu as 550 novas licenças se estabeleceu aquilo como
referencial para avaliar quantitativo. O que os senhores
técnicos ﬁzeram? Foram à literatura, serviços de operação assistida, um dos itens do contrato. Eles pinçarem
aquele item; analisaram o que era um serviço de operação assistida em relação à literatura; veriﬁcaram quantas unidades da secretaria seriam atendidas, quantiﬁcaram os consultores que deveriam ali estar presentes;
avaliaram quanto deveria custar aqueles consultores,
quantiﬁcaram e preciﬁcaram. E entenderam que o preço
que a secretaria de saúde pagou no contrato estava acima do preço praticado no mercado. Não é exatamente
esse tipo de suporte presencial o que consta dentro do
contrato como serviços de operação assistida. O nome
que se deu ao serviço não importa. O que importa é que
era muito mais do que um suporte presencial, conforme
os senhores técnicos entenderam. Existia, para poder especiﬁcar o que era esse serviço, consistia principalmente
na correção de erros críticos, na transferência gradual de
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procedimentos de administração, operação e conﬁguração dos sistemas para o corpo técnico da SESA. É muito
mais do que implantar um sistema, atualizar versões e
manter um consultor no suporte presencial assistido. Era
muito mais que isso. Isso está muito bem detalhado na
defesa do senhor Everson Teixeira, que recomendo que,
se for o caso, seja revisitada. Então, a defesa não reconhece a existência de sobrepreço. Não havia sobrepreço.
O preço era justo. O preço praticado foi entendido como
um preço vantajoso. Mas mesmo que, por uma hipótese,
se imaginasse que se esses preços estivessem acima dos
praticados no mercado a premissa adotada pelos senhores técnicos está equivocada. Está equivocada porque
colide com a melhor jurisprudência do TCU e desta Casa.
Esta Casa tem ﬁrmado jurisprudência sobre essa matéria. E se tratando de contrato global, contrato onde se
estabelece um objeto, uma meta a cumprir e um preço
global não é correto pinçar um item desse serviço e estabelecer ali excessos em relação a comparativos de preços
daquele item. Dr. Chamoun, em um brilhante voto-vista,
que foi considerado depois no Acórdão 816, desta Casa,
ele diz que a metodologia, em se tratando de contrato
global, que se deve aplicar para quantiﬁcação de sobrepreço deve ser avaliada em cada caso.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
“Seu prazo está encerrado. A senhora pode pedir prorrogação. E essa parte da prorrogação, parte dela, pode ser
usada pelo sr. Anselmo Tozi, que também pediu para falar. É o representado por vossa senhoria. Pode concluir e
depois passar a palavra a ele.” A SRª ANA CRISTINA MUNHOS – “Agradeço, excelência! Então, a metodologia a
ser aplicada para quantiﬁcar esse sobrepreço deve ser
avaliada em cada caso concreto. Em situações normais o
método de limitação dos preços unitários ajustado é cabível para avaliação de sobrepreço. Isso na fase editalícia. Enquanto que o método da limitação do preço global

deve ser aplicado em caso de contratos já assinados.
Com base nesses entendimentos, o sr. relator concluiu
que em situações como esse caso concreto, que é exatamente similar ao nosso, a avaliação do sobrepreço deve
observar o método da limitação do preço global. O qual
ele prevê o seguinte: poderá haver compensação entres
os preços super e subavaliados. Os srs. técnicos não disseram que o contrato foi um contrato superfaturado. O
contrato, o valor global do contrato não foi inquinado de
sobrepreço, superfaturamento. Ele diz que o item relativo à operação assistida estava acima do preço de mercado. Então, essa premissa adotada vai de encontro à jurisprudência, a melhor jurisprudência da Corte, da União e
também do Estado. Deixei para falar ao ﬁnal a preliminar. Sempre falamos a preliminar no começo. Porque
gostaria que vossas excelências decidissem mesmo sobre
o mérito, porque não aconteceu nenhum ato irregular
que pudesse impor a um gestor público, honrado, decente, o ônus de ter que ressarcir R$ 3.464.000,00 porque
entenderam que um dos itens de um contrato global havia caracterizado um sobrepreço. Porque entenderam
que não era daquela forma que se deveria pagar aquele
serviço. Então, vossas excelências, ao avaliarem essa
parte do mérito, é um reconhecimento da lisura e da regularidade do ato. Mas trago aqui a questão da prescrição. A prescrição já ocorreu nesse caso. Esse contrato é
de 2008. Quando a auditoria fez o achado em 2014, já se
transcorreram aí seis anos. E quando eles apontam das
seis irregularidades, cinco delas formais, já estava prescrito aquele evento. Cinco anos já se passaram. Ah, mas
o sobrepreço é imprescritível, porque dano ao erário não
prescreve. O Supremo Tribunal já teve oportunidade de
analisar a matéria este ano, no dia 08 de agosto deste
ano. E chegou à conclusão de que o que não prescreve é
ato doloso. Ato doloso não prescreve. Entretanto, em lugar nenhum dentro do processo se diz que o dr. Anselmo
www.tce.es.gov.br

Tozi praticou um ato doloso. Ou que se destinou enriquecer ilicitamente ou favorecer ilicitamente terceiros. Ou
ter causado dano voluntário à administração pública. Então, a matéria da prescrição, o manto da prescrição já teria sido alcançado os atos aqui inquinados. Além disso,
essa matéria é objeto de uma ação. Porque o Tribunal de
Contas Especial, a Corte, encaminhou cópia do processo
interno ao Ministério Público Estadual e já existe uma
ação de improbidade em curso onde se discute essa mesma matéria e se solicita o mesmo ressarcimento. Então,
haveria, no caso...Imagina uma condenação aqui, uma
condenação lá, o dr. Anselmo Tozi pagaria uma, duas vezes pelo mesmo fato. Então, em última instância, alternativamente, depois de todos os argumentos que trouxemos, esperamos que sejam consideradas regulares as
contas do dr. Anselmo. Nosso memorial é exaustivo em
apontar jurisprudências e fundamentos que dizem que
não se podem alegar sobrepreço em contratos globais
utilizando um único item e avaliando aquele item como
excessivo e passível de ressarcimento a prescrição que
trazemos aqui. Além disso, solicitamos que se de tudo, de
tudo, que espero que não aconteça, que seja sobrestado
o processo e aguardar da decisão do processo judicial,
onde se pede o mesmo ressarcimento em face da prevalência de instância. Agradeço muito aos srs. Inclusive a
prorrogação concedida. Passo a palavra ao dr. Anselmo.”
O SR. ANSELMO TOZI – “Senhores conselheiros, todos os
presentes, tentarei ser bastante rápido. A dra. Ana estava falando. Tive oportunidade de conhece-la na Cesan,
também fui diretor da Cesan. E tive muito orgulho de trabalhar com ela. É uma proﬁssional, conselheiro Rodrigo,
daqueles proﬁssionais que nos faz ter a certeza de que é
possível fazer as coisas certas, bem-feitas, e com eﬁciência no serviço público. O conselheiro Sérgio Borges também, fomos deputados há algum tempo. Saí da Assembleia, assumi a secretaria de saúde em 03 de janeiro de
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2005. E levei um susto, porque na mesa do secretário tinha um computador, não era nem um...era um computador. Não tinha intranet, não tinha internet, não tinha nenhum site de comunicação com a sociedade. Nada existia! Já tinha sido secretário de saúde de Vitória, antes de
ser deputado. E já usávamos essas ferramentas. A conselheira Márcia, acho que se lembra disso também. Assim,
quase que já no cotidiano. Aí fomos buscar alguma solução. E a discussão estava no Governo, já bem avançada,
de uma série de problemas já citados pela dra. Ana; seguramente serão citados por outros, de roubos, de absoluta falta de controle do material aos procedimentos.
Passando pelas aquisições, pelas compras, etc. E tinha
uma coisa que comentava, outro dia, com o conselheiro
Rodrigo, conversando sobre o processo. Nos jornais, todos os dias, saiam as pessoas que conseguiam, com muita diﬁculdade, fazer um transplante renal - vamos botar
que era o mais difícil - e a secretaria de estado não garantiu os imunossupressores que eram fundamentais para o sucesso e manutenção do transplante. Isso era comum. E nós, então, discutimos dentro do Governo. O Governo tinha uma comissão. A doutora já citou todos, Prodest, a antiga AGS, secretaria de saúde, a PGE; a doutora
não citou a Seger. O Governo já tinha analisado no Brasil
o que tinha de melhor. Eu tinha participado em 94, como
secretário de Vitória, no Ministério da Saúde, em um
grande projeto cooperado para informatização do SUS
no Brasil; que, como quase tudo, neste país, que é coisa
boa, afundou. Não se levou adiante. Gastou recurso para
depois...E nós pegamos do Governo uma proposta e já
bem discutida já, acertado, e demos sequência. E ﬁzemos
o piloto a partir do primeiro contrato 2055. O piloto foi o
Hospital São Lucas - que queríamos fazer aquelas intervenções, que ainda parte delas está acontecendo - para
ser a referência dos hospitais. E a Farmácia Cidadã, que
era uma segunda nossa, com medicamentos de alto cus-

to. O resto quase todos sabem, do prontuário, que era
papel, que ninguém encontrava. Hoje, você chega ao
hospital e pede sobre o paciente internado. Como médico, vou lá e olho e vejo todos os exames, todo o histórico
na hora. Antigamente não conseguíamos nem achar
quem estava internado. Não se sabia. Era tudo no papel.
Na Farmácia Cidadã, era no porão do prédio do IAPI, ao
lado do Carlos Gomes, que ﬁcavam os processos guardados, escondidos, e tinha que achar; às vezes levava mais
de mês para achar um processo físico, conselheiro Sérgio
Borges, conselheiro Rodrigo, para poder tocar o processo. Sem falar que o sistema de compras era uma coisa
absolutamente anárquica e sujeita à interferência de toda a sorte, que os senhores sabem do que estou falando.
Toda sorte. Comprava o que não precisava e não se garantia aquilo que era importante. Então, com esse sistema, que é o melhor que tem, que conhecemos, pudemos
tocar um monte de coisa. O médico, em seu consultório
particular, baixa uma requisição, um formulário, pede ao
paciente para ter acesso ao medicamente de alto custo
na Farmácia Cidadã do Governo do Estado. Toda sexta-feira, no ﬁnal do dia, eu tinha, em meu computador, o
controle de como estava o estoque de medicamente de
alto custo. 98, 99, 100%, era quase sempre isso. O que
não tinha é por conta do problema de entrega das distribuidoras e fornecedoras. Então, signiﬁcou um avanço de
todo tamanho. É impossível pensar a saúde, que é uma
das coisas mais complexas que tem, o hospital é considerado uma das coisas mais complexas que se tem para se
fazer gestão, sem a saúde. E é impossível calcular quantas dezenas de milhões de reais foram poupadas, economizadas e bem gastos à luz do interesse público, como citou um pouco o conselheiro Sérgio Borges em outro processo aí. O controle passou a existir na secretaria! Sabe-se tudo que tem, do estoque à saída, ao controle, a dose
fracionada do medicamento no hospital, tudo que é feiwww.tce.es.gov.br

to, conhece absolutamente tudo! E isso depois foi para
todos os hospitais nossos, foi levado para os hospitais ﬁlantrópicos da mesma sorte. Quisemos, mas não conseguimos fazer isso tudo, com os municípios para ter o que
a dra. Ana falou aqui, o paciente, em qualquer lugar que
consultar, se em alguma unidade de saúde, passasse por
um proﬁssional de saúde, teria todo o registro. E onde
ele passasse depois, do mais simples serviço ou mais
complexo serviço, poderia ter o histórico com tudo ali, da
história dele, o que usou, o que tratou, o exame, etc, etc,
etc. Isso é plenamente possível com esse sistema. Plenamente possível! Isso já tem em nossos hospitais, isso é
tudo conhecido. Então, deixaria aqui, conselheiros. A
doutora falou em termos mais jurídicos, mas a análise da
época, de uma situação de absoluto descontrole para
uma situação onde conseguimos colocar no serviço público o que tem de melhor para tomar conta das coisas
para fazer melhor, poupar recursos e atender melhor o
cidadão que precisa da gente. Temos muito orgulho! Então, onde falamos...pensamos em até trazer aqui diretor
de hospital, eles falam isso. Estava conversando com o
diretor da Emescam esses dias. Ele falando para os alunos da Emescam o que signiﬁcou o MV nos hospitais ﬁlantrópicos do Estado. No caso, ele estava se referindo
por conta da abrangência da capacidade desse sistema.
Fica aqui a nossa fala também pedindo aos senhores
conselheiros a compreensão, a análise. Porque não foi
fácil. Comentei com alguns, quando lançamos isso aqui,
fomos conversar com o pessoal do setor, falamos para
eles para participarem conosco para aproveitar a expertise, digamos, que tinha aqui, as empresas. Porque queríamos fazer uma coisa para todo mundo. E está aí hoje
implantado. Acho que bem implantado. Sempre precisa
crescer mais, ser feito. Mas uma das coisas boas que ﬁzemos. Quando se fala em MV em qualquer lugar, quem
trabalha com saúde, na hora entende e ressalta a imporQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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tância. Então, são essas as minhas palavras. Muito obrigado pela oportunidade!” O SR. JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR – “Boa tarde, senhor presidente, senhores
conselheiros e advogados que assistem a esta sessão!
Venho defender aqui a MV Sistemas e jogar luz sobre
dois pontos. Seria o formato de contratação por inexigibilidade e a questão do sobrepreço do serviço de operação assistida. Quanto à questão do sistema e à questão
da inexigibilidade, quem me antecedeu já falou da singularidade do sistema e da grandiosidade que é esse sistema. E para essa contratação teve o aval tanto da PGE
quanto da Auditoria Geral do Estado, hoje Secont. Então,
houve uma segurança jurídica para contratação e um
aval de todos os órgãos de controle do Estado. E nesse
sentido, a questão da responsabilidade e do formato de
contratação, no caso aqui, não pode ser atribuído ao
particular e sim a toda a uma questão de gestão interna
do Estado que foi discutida e teve uma comissão grandiosa para esse sentido. Mas o que chamo a atenção
aqui também é o seguinte, é a questão da metodologia
utilizada pela área técnica para chegar à conclusão de
que houve um sobrepreço no serviço de operação assistida. Comparou-se um simples serviço de TI com o complexo e variado serviço que foi prestado pela empresa. Que
o serviço foi prestado, isso é incontroverso nos autos.
Não se discute que foi prestado, estava à disposição da
Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo. O que se
discute, como falado anteriormente, pegou-se, comparou-se o serviço que foi oferecido e que foi contratado, e
foi prestado, isso é inequívoco, e comparou-se com um
simples serviço de TI e chegou à conclusão de que aquele
simples serviço era igual ao serviço que foi contratado e
houve um sobrepreço. O que não é verdade. Reporto-me
à defesa da empresa para ressaltar que essa metodologia e essas premissas utilizadas não se coadunam com o
serviço que foi prestado em si. E aí no caso, chamo a

atenção porque...aí volto à questão da empresa, que esse sistema é um sistema singular. É um sistema que
abrange toda a necessidade da rede pública, que no caso
do Espírito Santo, foi contratada. É um sistema da terceira maior empresa de tecnologia da América Latina. Com
um sistema de compliance, quer dizer, para contratação
na forma que foi feita, havia uma segurança jurídica. Então, sobre esses dois pontos gostaria de ressaltar e reforçar que não houve sobrepreço. O que houve foi uma metodologia de análise da área técnica equivocada. Obrigado!” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Solicito a presença do dr. Rafael Carlos da Vitória Azevedo.” O SR. RAFAEL CARLOS DA VITORIA AZEVEDO – “Senhor presidente, senhor relator, excelentíssimos conselheiros, respeitável membro do Ministério Público, serventuários, advogados, boa tarde! Aqui
patrocino a defesa do sr. Everson Teixeira Moreira. Como
me antecederam aqui, já foi dito algumas questões relativas ao processo que efetivamente abarcam a defesa do
cliente, tento ser bem rápido. Com relação especiﬁcamente aos indicativos de irregularidade estabelecidos
em relação ao defendente Everson, começo com especiﬁcação imprecisa do serviço de operação assistida. Que na
realidade o que se debate muito por meio do nome SOA,
que seria um Serviço de Operação Assistida, foi o nome
que foi identiﬁcado para compor a metodologia de serviço do contrato, que necessariamente não se coaduna
com aquilo que a equipe técnica entende como seria um
jargão de mercado, na realidade um serviço especíﬁco
que foi previsto em contrato. Então, não verdade, não
houve especiﬁcação imprecisa em relação ao serviço
SOA. Na realidade, foram sim especiﬁcados serviços que
alcunhou-se de SOA. O que acontece? Esse serviço SOA já
era prestado na época do Contrato 563/2008, como dr.
Anselmo falou aqui. Era um contrato gerenciado pela antiga Auditoria Geral do Estado, que hoje é Secont, que tiwww.tce.es.gov.br

nha como supedâneo executar os serviços que seriam
paralelos ao que se estabeleceu aqui nesse contrato. Então, notadamente, não há como se traçar qualquer tipo
de paralelo entre o que o mercado conceitua de SOA e o
que foi estabelecido no contrato como SOA. Porque o serviço que foi estabelecido no contrato efetivamente foi levado a efeito, sob o ponto de vista de prestação. E o que
acontece? O Contrato 563/2008, que se discute aqui,
buscou melhorar o histórico de experiência do projeto piloto, que se deu por meio da contratação pelo Contrato
1.021/2005, que seria para atender ao Hospital São Lucas, o... e a regulação do Estado, e buscou-se não se cometer os mesmos equívocos, se é que assim pode ser
chamado, com relação à contratação das licenças. O que
se objetivou com o Contrato 563/2008 foi especiﬁcamente a expansão dessas licenças. E que junto com essa expansão se contratou efetivamente um serviço que daria
(palavra inaudível) manutenção do sistema em toda rede de saúde do Estado. A par disso, o Serviço de Operação Assistida, alcunhado, portanto, foi incluído ao contrato com intuito de garantir a efetiva implantação do
software, das licenças, efetivamente contratadas. E, por
conta disso, houve sim a especiﬁcação precisa do objeto
no contrato. Além disso, houve uma manifestação efetiva do Prodest, que seria o órgão gerenciamento de tecnologia de informação no Estado do Espírito Santo em
relação ao projeto básico, que serviu de alicerce para
contratação. Essa especiﬁcação de serviço, essa manifestação técnica da Prodest, encontra-se às ﬂs. 151/153,
Processo Administrativo da SESA. E que efetivamente
chancelou aquilo que estava sendo pretendido contratar.
Tanto é que no contrato a especiﬁcação era tão precisa
que estabeleceu-se o serviço. Muito embora se estivesse
comprando licenças, mas junto com as licenças houvessem serviços compostos, numa globalidade, estabeleceram-se rubricas em relação a esse serviço, que foram deQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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talhadamente estabelecidos no bojo do contrato. Então,
por conta disso, há que se defender a especiﬁcação precisa do objeto. O outro indício de irregularidade se reporta à inexistência do orçamento detalhado. Na realidade,
o contrato estabelece sim individualmente para cada um
dos conceitos que foram colocados sob o ponto de vista
dessas rubricas, o orçamento detalhado. Tanto é que esse orçamento foi analisado pela própria Auditoria Geral
do Estado, e que concedeu, efetivamente, o parecer a ﬁm
de que esse serviço fosse contratado sob o ponto de vista
do que foi levado a efeito. Com relação à contratação do
serviço sem quantitativos, novamente vem a equipe técnica para discordar, à medida que a remuneração do serviço em nada se relacionou com quantitativo, por exemplo, de treinamentos que eles especiﬁcam. Os treinamentos sim foram efetivamente levados a efeito, mas como base, como parte de um contrato que, efetivamente,
contratou a licenças, mais um conjunto de serviços, que
faziam parte, como dito aqui, de uma integralidade, de
uma globalidade de serviços. Com relação à inexistência
de justiﬁcativa do preço, os preços efetivamente contratados nesse contrato, partiram da premissa de que o
contrato de 2005 estabeleceu preço. Formou-se uma
equipe multidisciplinar, juntaram-se várias secretárias, à
época, ﬁzeram várias reuniões, inclusive, para deﬁnir o
escopo do serviço bem como a deﬁnição do preço praticado no mercado. Tanto é que a própria Auditoria Geral
do Estado emitiu uma nota técnica em que “estabeleceu
os seguintes argumentos: foram realizadas exaustivas
veriﬁcações de preços de comercialização da empresa,
que os preços foram veriﬁcados nos diversos hospitais do
Estado e do País, que esses preços estão sendo praticados no Estado e que tais preços estão abaixo dos preços
praticados pelos hospitais particulares do Estado”. Ou seja, o Estado formou uma equipe, uma força tarefa a ﬁm
de veriﬁcar a viabilidade da contratação desse sistema

com vistas a estancar uma hemorragia existente, à época, na Secretaria de Estado da Saúde que vinha sofrendo
com vários problemas, como disse dr. Anselmo, de desvios, de má gestão, enﬁm. E que foi deﬁnido, por conta
disso, que o preço praticado, à época, em 2005, que foi o
tal do projeto piloto, era o preço que se utilizaria, que se
traria para 2008. Bastando, apenas, fazer uma atualização, como foi feita e foi exposto na defesa do Everson.
Com relação ao outro indício de irregularidade, esse é o
que mais preocupa porque dele vem o requerimento de
ressarcimento ao erário, não se tem o que falar em sobrepreço nesse aspecto, por quê? Para se equiparar os
custos do produto MV, praticado na SESA, com os custos
de outros clientes da MV Sistemas, a equipe técnica utilizou de outros parâmetros. Não utilizou de uma periferização especíﬁca, porque comparar contratação pela secretaria de saúde, como foi feito, de um projeto para
atender a uma demanda especíﬁca e comparar ao de um
outro projeto qualquer, não há a menor condição de estabelecer uma comparação objetiva. O valor da licença
de uso desembolsada pela remuneração dos serviços de
SOA é a simples divisão do custo total do projeto pelo número de licenças adquiridas. E dentro desse custo efetivo
se tem um serviço de manutenção. Dando exemplo para
os senhores, a mesma coisa que imaginar que compremos um produto de estante, por exemplo um Windows,
oﬃce, seja lá um produto equivalente, que pagamos
uma quantia x nesse sistema e, ao longo de um determinado período - normalmente 12 meses ou até mais - a
empresa te presta uma efetiva manutenção daquele sistema, com atualização, com vários outros serviços que
são inerentes àquele sistema. E é algo que se tem que
pensar aqui como premissa. Todos os serviços que foram
executados em relação ao MV são inerentes aos custos
da licença, que foram adquiridas, e a eles são pertinentes
como forma de uma globalização de contratação. Com
www.tce.es.gov.br

relação à contratação de serviços em desacordo com as
normas legais. Novamente, na nossa opinião, é o indicativo de irregularidade sob o aspecto de menos formalidade. É um conceito novo trazido, porque efetivamente é
uma questão muito subjetiva; aqui nem debatemos. Debatemos na defesa de forma exaustiva. Acho que nem
vale a pena ser trazida à lume. Bem como as cláusulas
contratuais obscuras e imprecisas. Porque na verdade é
uma questão de mera interpretação. É um conceito subjetivo e que nós tentamos trazer na defesa a forma como
se olhou na época, trazer a fotograﬁa do que se tinha à
época para estabelecer essas cláusulas. Que reforço, foram analisadas pela Procuradoria Geral do Estado, pela
Auditoria Geral do Estado, pelo Prodest, por todos os órgãos de controle do Estado e foi levado a efeito. Então,
era isso que eu tinha para hoje para trazer. Muito obrigado! Boa tarde!” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO – “Senhor presidente, solicito a juntada das
notas taquigráﬁcas de todos os defendentes no processo.
Caso haja necessidade, por parte dos defendentes, o que
não ﬁcou claro, de acostar novos documentos, ﬁca deferido. Vou manter adiado o processo, porque outros defendentes de outras partes deste processo desejam fazer
novas defesas orais. Então, antes de encaminhar à área
técnica para possível reanálise, vou manter adiado para
a próxima sessão.” 04) Após a realização de sustentações
orais, o senhor vice-presidente no exercício de Presidência, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, justiﬁcou a ausência do senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, relator do processo TC3093/2013, que possuía pedido de preferência, adiando
o julgamento do feito para a próxima sessão, passando a
palavra ao senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN, para apreciação do processo TC11185/2014, e ao senhor conselheiro RODRIGO COELHO
DO CARMO, para apreciação do processo TC-3832/2016,
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ambos com pedido de preferência. 05) Após apreciação
do processos com pedido de preferência, o senhor vice-presidente no exercício de Presidência, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, convidou o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN a assumir a presidência para que pudesse relatar os processos constantes de sua pauta. 06) O senhor conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES adiou o julgamento do
processo TC-5074/2018, a pedido da parte interessada.
07) O senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO
antes de proceder ao julgamento do processo TC2657/2012, que trata de Tomada de Contas Especial convertida da Prefeitura Municipal de Vitória, consultou o
Plenário se poderia prosseguir com o julgamento, uma
vez que não conseguiu disponibilizar o seu voto no sistema e-tcees, nos termos da Resolução TC-309/2017, face
ao expediente reduzido na sexta-feira dia nove de outubro, bem como à indisponibilidade do sistema durante o
ﬁm de semana. O senhor vice-presidente no exercício de
Presidência, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, questionou o relator se existe possibilidade de
prescrição no processo, ao que o relator respondeu aﬁrmativamente, de forma que o Plenário concordou com o
prosseguimento do julgamento do feito. O relator proferiu o seu voto pelo reconhecimento da prescrição, afastamento da responsabilidade, desconversão dos autos e
recomendação. Aberta a discussão e votação, o representante ministerial solicitou vista dos autos, conforme
notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Antes de mais
nada, faço uma consulta. Este processo está em pauta há
três semanas. Foi realizada a sustentação oral. Devido
ao expediente reduzido na sexta-feira e ausência de disponibilidade do VPN no ﬁnal de semana, só conseguimos
registrar esse voto ontem de manhã. Nosso regramento
interno determina que ﬁque um dia útil disponível. Um

dia útil inteiro disponível não foi possível por conta dessa
indisponibilidade dos recursos de tecnologia que nos permitiria fazer isso à distância. E também pela restrição do
expediente dada a chuva da última sexta-feira. Consulto
os senhores conselheiros e o procurador se posso, tendo
disponibilizado o voto ontem pela manhã, proferir o voto
para que seja apreciado pelos demais conselheiros.” O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER – “Esse que tem proximidade de prescrição?”
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO –
“Tem prescrição para uma das partes, para um dos responsáveis, amanhã.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Então, acredito que
não havendo objeção, já que está disponibilizado desde
ontem, houve condição de todos analisarem o voto. Se
não houver objeção de ninguém, é precedente sob esse
aspecto, então, devolvo a palavra a vossa excelência para proferir o voto.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Muito obrigado, senhor presidente!
Muito obrigado a todos pela compreensão! (leitura)” O
SR. PROCURADOR-GERAL LUCIANO VIEIRA – “Solicito
vista.”. 08) No julgamento do processo TC-6934/2017,
que trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo
senhor Edmilison Santos Eliziário, constante da pauta do
senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN proferiu seu voto-vista divergente do relator, pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, afastando a multa e reformando o acórdão recorrido para
julgar regulares com ressalvas as contas, com emissão de
parecer prévio após o trânsito em julgado (nos termos
da Resolução 1 da ATRICON, internalizada neste Tribunal
pela Decisão Plenária 13/2018). O relator adiou o julgamento para análise do voto-vista. 09) A senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS adiou o julgamento do processo TC-3014/2018, a pedido da parte
www.tce.es.gov.br

interessada. – LEITURA DE ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO
UNÂNIMES – O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER procedeu à leitura do Parecer Prévio TC93/2018; o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN procedeu à leitura do Acórdão TC1161/2018; o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES procedeu à leitura do Parecer Prévio TC95/2018; e o senhor secretário-geral das sessões, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, ante solicitação do senhor presidente, procedeu à leitura do Parecer Prévio
TC-121/2018, 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
44, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo
a tratar, o senhor vice-presidente no exercício de Presidência, conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, declarou encerrada a sessão às dezessete horas e vinte 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 de novembro 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 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DO
PLENÁRIO – 13/11/2018
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo:
03093/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício:
2012

Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018

94

ATOS DO PLENÁRIO

Apensos:
11116/2015-1
Responsável: FRANK CORREA, GUERINO LUIZ ZANON [ALEX DE FREITAS ROSETTI (OAB: 10042-ES), AMÁLIA BRAGATTO NASCIMENTO VIEIRA, ANNA PAULSEN,
ARTHUR LUIS LOUREIRO, BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), DEBORAH DA SILVA FARIA BORGES BARBOSA (OAB: 21124-ES),
FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES), GABRIEL FERREIRA ZOCCA, GUSTAVO LYRIO JULIÃO, LENNON GUIDOLINI FERNANDES DA COSTA, LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866-ES), LUCAS SCARAMUSSA, LUIZA NUNES DE NORONHA, MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MATHEUS DOCKHORN DE
MENEZES (OAB: 14007-ES), MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), MYRNA FERNANDES CARNEIRO (OAB: 15906-ES), NADIA LORENZONI (OAB:
15419-ES), RAFAEL BEBBER CHAMON, RENATO SANTANA ALVES (OAB: 5139E-ES), TATIANE MENDES RIBEIRO
(OAB: 28947-ES), VICTOR DE ALMEIDA DOMINGUES]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado
Processo:
07532/2016-1
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
Bom
Jesus
do
Norte
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
10022/2014-4
Interessado: GIVALDO LUIZ PANETTO [FRANCISCO DE ASSIS CALEGARIO (OAB: 5603-ES)], MARCELO DE SOUZA PREPETA, PEDRO CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR, SYLVIO RIBEIRO AREAS NETO
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CON-

TAS
DO
ESTADO
DO
ESPIRITO
SANTO
Vista: Márcia Jaccoud Freitas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Márcia Jaccoud Freitas.
Processo:
10348/2016-3
Unidade
gestora:
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
03359/2014-1
Interessado: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS
DO
ESTADO
DO
ESPIRITO
SANTO
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.
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
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.
Processo:
04822/2018-5
Unidade
gestora:
Vice
Governadoria
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável:
CESAR
ROBERTO
COLNAGHI
Deliberações: Adiado
Total: 5 processos
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
www.tce.es.gov.br

Processo:
05289/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
07105/2010-2
Interessado: AUDILEIA RODRIGUES MARQUES [LUIS
GUILHERME DUTRA AGUILAR (OAB: 19659-ES), RAFAEL VARGAS DE MORAES CASSA (OAB: 17916-ES), RENATA DUTRA AGUILAR (OAB: 23896-ES), VINICIUS PAVESI LOPES (OAB: 10586-ES)], DJALMA DA SILVA SANTOS [HENRIQUE DE SOUZA PIMENTA (OAB: 20558-ES),
MARIA CHARPINEL SANTOS (OAB: 22151-ES)], IRANETE MARIA FURTADO MACEDO, JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR, JULIO CESAR DE OLIVEIRA [LUIS GUILHERME DUTRA AGUILAR (OAB: 19659-ES), RAFAEL VARGAS DE MORAES CASSA (OAB: 17916-ES), RENATA DUTRA AGUILAR (OAB: 23896-ES), VINICIUS PAVESI LOPES (OAB: 10586-ES)], ULYSSES DE CAMPOS
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Adiamento:
3ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Arquivar.
Processo:
02052/2016-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02080/2016-6,
02079/2016-3,
02077/2016-4,
03048/2011-9,
01538/2011-5
Interessado: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP [ALEX SCHULTZ MARTINS (OAB: 19073-ES),
JONATAS LIMA COSTA SILVA (OAB: 18608-ES), TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120ES)], CONSULTAB CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], DHIEGO
HENRIQUE ALVES PADOVANI, FABIOLA FERREIRA SIMOQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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ES, JOCELEM GONCALVES DE JESUS [RICARDO TEDOLDI MACHADO (OAB: 11065-ES), WILLIANS FERNANDES
SOUSA (OAB: 14608-ES)], MARCELO DE SOUZA AMARAL, PATRICK DE MELO GARIOLLI [EDMILSON GARIOLLI
(OAB: 5887-ES)], PROTECTOR - SAUDE OCUPACIONAL,
SEGURANCA DO TRABALHO E SERVICOS LTDA - ME
Recorrente:
JOSE
MAURICIO
ROVETTA
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Acórdão. Conhecer. Provimento parcial. Excluir multa. Manter demais termos do AC.
Arquivar.
Processo:
02077/2016-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02080/2016-6,
02079/2016-3,
02052/2016-4,
03048/2011-9,
01538/2011-5
Interessado: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP [ALEX SCHULTZ MARTINS (OAB: 19073-ES),
JONATAS LIMA COSTA SILVA (OAB: 18608-ES), TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120-ES)],
CONSULTAB CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO
JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], DHIEGO HENRIQUE ALVES PADOVANI, FABIOLA FERREIRA SIMOES, JOCELEM GONCALVES DE JESUS [RICARDO TEDOLDI MACHADO (OAB: 11065-ES), WILLIANS FERNANDES SOUSA (OAB: 14608-ES)], JOSE MAURICIO ROVETTA, MARCELO DE SOUZA AMARAL, PROTECTOR - SAUDE OCUPACIONAL, SEGURANCA DO TRABALHO E SERVICOS LTDA - ME
Recorrente:
PATRICK
DE
MELO
GARIOLLI
[EDIMILSON
GARIOLLI]
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Rejeitar preliminar.
Provimento parcial. Excluir multa. Manter demais termos do AC. Determinação. Arquivar.

Processo:
02079/2016-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02080/2016-6,
02077/2016-4,
02052/2016-4,
03048/2011-9,
01538/2011-5
Interessado: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP [ALEX SCHULTZ MARTINS (OAB: 19073-ES),
JONATAS LIMA COSTA SILVA (OAB: 18608-ES), TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120ES)], CONSULTAB CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], DHIEGO HENRIQUE ALVES PADOVANI, FABIOLA FERREIRA SIMOES, JOCELEM GONCALVES DE JESUS [RICARDO TEDOLDI MACHADO (OAB: 11065-ES), WILLIANS FERNANDES SOUSA (OAB: 14608-ES)], JOSE MAURICIO ROVETTA, PATRICK DE MELO GARIOLLI [EDMILSON GARIOLLI
(OAB: 5887-ES)], PROTECTOR - SAUDE OCUPACIONAL,
SEGURANCA DO TRABALHO E SERVICOS LTDA - ME
Recorrente:
MARCELO
DE
SOUZA
AMARAL
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento parcial.
Excluir multa. Manter demais termos do AC. Arquivar.
Processo:
02080/2016-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02079/2016-3,
02077/2016-4,
02052/2016-4,
03048/2011-9,
01538/2011-5
Interessado: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP [ALEX SCHULTZ MARTINS (OAB: 19073-ES),
JONATAS LIMA COSTA SILVA (OAB: 18608-ES), TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120ES)], CONSULTAB CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEwww.tce.es.gov.br

DRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], DHIEGO HENRIQUE ALVES PADOVANI, JOCELEM GONCALVES DE JESUS [RICARDO TEDOLDI MACHADO (OAB: 11065-ES),
WILLIANS FERNANDES SOUSA (OAB: 14608-ES)], JOSE MAURICIO ROVETTA, MARCELO DE SOUZA AMARAL, PATRICK DE MELO GARIOLLI [EDMILSON GARIOLLI
(OAB: 5887-ES)], PROTECTOR - SAUDE OCUPACIONAL,
SEGURANCA DO TRABALHO E SERVICOS LTDA - ME
Recorrente:
FABIOLA
FERREIRA
SIMOES
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Provimento parcial.
Excluir multa. Manter demais termos do AC. Arquivar.
Processo:
09883/2016-4
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Vila Velha
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Representante:
Membros
do
Ministério
Público
de
Contas
(LUCIANO
VIEIRA)
Responsável: LUIZ FELIPE FARIA DE AZEVEDO
Deliberações: Decisão. Considerar cumprida a determinação. Dar ciência. Arquivar.
Processo:
05036/2017-9
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Prevenção e Combate a Violencia e Trânsito de Vila Velha
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
ALEXANDRE
OFRANTI RAMALHO, ANDREY CARLOS RODRIGUES
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Ressalva. Quitação.
Determinações. Arquivar.
Processo:
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Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Comunicação
de
Vila
Velha
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
MIRELA
MARCARINI
CAVALCANTI
ZANOTELLI
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Recomendação. Arquivar.
Processo:
05042/2017-4
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal de Assistência Social de Vila Velha
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
ANA
CLAUDIA
PEREIRA
SIMOES LIMA, CUSTODIO PINHEIRO DA SILVA, WELLINGTON JOAO DE OLIVEIRA SIMO
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Recomendação. Arquivar.
Processo:
09139/2017-2
Unidade
gestora:
Prefeitura
Municipal
de
São
Gabriel
da
Palha
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 05442/2015-9, 01091/2014-6, 01089/2014-9
Recorrente: HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)]
Vista:
Rodrigo
Flávio
Freire
Farias
Chamoun
(Vista
2ª
Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado
Processo:
03314/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame

Apensos:
00953/2017-8
Interessado: SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A [ADEMIR DA FONSECA JUNIOR, ALEX ROGERIO
BERNARDES, ALEXANDRE MALAQUIAS, ANGELO RODRIGO DE AZEVEDO SCOTA, CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BASTOS, CARLOS ORLANDO GAGLIONONE FILHO, DANIEL HENRIQUE DE ARAUJO CARLOS, DANIELA DINIZ LIMA, DANIELA GIMENEZ REGO, DENIS TEIXEIRA MAGALHAES, DIEGO BARRETO MIRANTE, EDGARD SPITZ PINEL,
EDSON CARLOS BARBOSA, EDSON DE SOUZA NASCIMENTO, FABIO SOBRAL DE CARVALHO, FAGNER LIMA
PEREIRA, FAUSTO LUIZ LOUREIRO LEITAO, FREDERIKO
CARNASCIALI DOS SANTOS FILHO, JOAO GABRIEL NOBREGA PEREIRA DE ALMEIDA, LETHICIA NICOLODI COLNAGO, LUIZ FERNANDO PEREIRA, MARTA VANESSA ASSIS GONCALVES DA COSTA, NATHALIA LINS DOS SANTOS,
PAULA QUEIROZ SHIGEMATSU, PAULO CESAR ZAMARO
(OAB: 167349-SP), PAULO ROBERTO ALOUCHE, RAFAELA
DE OLIVEIRA DA COSTA, RAUL MONTEIRO KALCKMANN,
RENATO BARBOSA DE CARVALHO, RICARDO JOSE COLLAZO, SANDRO ELIAS BITTENCOURT, TIAGO COSTA LIRA (OAB: 49750-DF), VINICIUS ARCELLI VENDRAME]
Recorrente:
ANTONIO
CARPANEDO
FIORIO, GLAUBER DA PASCHOA TEIXEIRA, MARCIO AURELIO PASSOS, RENE DE SOUZA SCHWARTZ
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
05567/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Classiﬁcação:
Pedido
de
Reexame
Apensos:
00119/2012-8
Interessado:
GILBERTO
FERNANDO
LOUBACK, MANOEL MESSIAS MARTINS ROCHA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
www.tce.es.gov.br

Recorrente: JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo:
05993/2018-1
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. Não conhecer. Arquivar.
Processo:
06478/2018-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de São Roque do Canaã, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, Prefeitura Municipal de Iúna, Prefeitura Municipal de Marataízes
Classiﬁcação:
Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Responsável: MIGUEL DJALMA SALVALAIO, PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO, ROBERTINO BATISTA DA SILVA, WELITON VIRGILIO PEREIRA
Deliberações: Acórdão. Arquivar.
Processo:
07669/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Representante:
SERGIO
CAMILO
GOMES
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
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Processo:
07743/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
07611/2017-9,
02464/20176,
02463/2017-1,
13304/2015-8
Interessado:
ROBERTO
FORTUNATO
FIORIN
Recorrente: FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE [NELSON AUGUSTO MELLO GUIMARAES (OAB: 9106ES), SANDRO LOUREIRO COSTA (OAB: 6896ES), TIAGO EVALD CARDOSO (OAB: 8753-ES)]
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento. Arquivar.
Processo:
07993/2018-3
Unidade
gestora:
Assembleia
Legislativa
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação:
Relatório
de
Gestão
Fiscal
Exercício:
2018
Responsável: ENIVALDO EUZEBIO DOS ANJOS, ERICK
CABRAL MUSSO, RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA
Deliberações: Decisão. Encaminhar cópias. Encaminhar à
área técnica para apensar à PCA.
Total: 17 processos
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo:
06540/2013-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida
Apensos:
03089/2013-4
Responsável: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA [DAIANE
MARIA LOPES DA SILVA (OAB: 24770-ES), DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES)], INM - INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA LTDA - ME [CAMILLA APARECIDA DRUMOND (OAB: 154112-MG), CLERMON AUGUSTO DRUMOND (OAB: 115104-MG), CLESIO MUCIO DRU-

MOND (OAB: 64066-MG)], INSTITUTO CAPACITAR DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA [CAMILLA APARECIDA DRUMOND (OAB: 154112-MG), CLERMON AUGUSTO DRUMOND (OAB: 115104-MG), CLESIO MUCIO DRUMOND (OAB: 64066-MG)], IVAN CARLINI [DAIANE MARIA LOPES DA SILVA (OAB: 24770-ES), DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES)], LAURA PEREIRA ULIANA [DAIANE MARIA LOPES DA SILVA (OAB: 24770-ES),
DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES)], MARCELO SOUZA NUNES, RAMALHETE CONTABILIDADE E
CONSULTORIA LTDA - ME, TANIA MARES LOUREIRO
MARTINS [DAIANE MARIA LOPES DA SILVA (OAB: 24770ES), DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES)]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.
Processo:
11185/2014-4
Unidade
gestora:
Superintendência
Estadual
de
Comunicação
Social
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida
Apensos:
04884/2016-1
Interessado: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS [ALEX DE FREITAS ROSETTI (OAB: 10042-ES), AMANDA LOYOLA GOULART (OAB: 24474-ES), 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), CHRISTINA CORDEIRO DOS
SANTOS (OAB: 12142-ES), CHRISTINA CORDEIRO DOS
SANTOS (OAB: 12142-ES), FELIPE LOURENCO BOTURAO
FERREIRA (OAB: 22077-ES), FLAVIO CHEIM JORGE (OAB:
262B-ES), GABRIEL FERREIRA ZOCCA, LUANA ASSUNCAO
www.tce.es.gov.br

DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866-ES), LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB: 29031-ES), LUDGERO
FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB: 21748-ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO
RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES), MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), NATHALIA SAIB DE
PAULA (OAB: 20844-ES), PATRICK GOMES DE SOUZA, RAFAEL BEBBER CHAMON, RODRIGO LIMA RANGEL (OAB:
17040-ES), TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB: 28947ES), THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES)]
Responsável: ANGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS,
ANSELMO TOZI, ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA, ARTHUR WERNERSBACH NEVES, CESAR ROBERTO
COLNAGHI, EDUARDO ANTONIO MANNATO GIMENES,
ELIZABETH MARIA DALCOLMO SIMAO [ATTILA KUSTER
NETTO (OAB: 13988-ES), FELIPE LOURENCO BOTURAO
FERREIRA (OAB: 22077-ES), FELIPE LOURENCO BOTURAO FERREIRA (OAB: 22077-ES), MARIANA TONIATO DE
SOUZA SILVARES (OAB: 16300-ES), Rapahel Teixeira Silva
Marques, RODRIGO KENNEDY GUIMARAES COSTA (OAB:
22815-ES), RODRIGO LISBOA CORREA (OAB: 14588-ES),
TATIANY OLIVEIRA BICALHO (OAB: 22481-ES)], ENIO BERGOLI DA COSTA, ERICO SANGIORGIO [ARTHUR VAREJÃO
GOMES, FELIPE LOURENÇO BOTURAO FERREIRA, MARIANA TONIATO DE SOUZA SILVARES (OAB: 16300-ES),
RAPHAEL TEIXEIRA SILVA MARQUES (OAB: 26424-ES),
RODRIGO KENNEDY GUIMARAES COSTA (OAB: 22815ES), RODRIGO LISBOA CORREA (OAB: 14588-ES)], FLAVIA
REGINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI [ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], FRONZIO CALHEIRA MOTA, HAROLDO CORREA ROCHA, JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO, JOSE RENATO CASAGRANDE,
KENIA PUZIOL AMARAL [GEFERSON PEDRO ZONTA GOMES (OAB: 18044-ES), KARINA DEBORTOLI (OAB: 10137Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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ES), RAFAEL ANTONIO TARDIN (OAB: 11647-ES)], LUCIANO SANTOS REZENDE, MARCELO FERRAZ GOGGI, MARCIO CASTRO LOBATO [GEFERSON PEDRO ZONTA GOMES
(OAB: 18044-ES), KARINA DEBORTOLI (OAB: 10137-ES),
RAFAEL ANTONIO TARDIN (OAB: 11647-ES)], MARGO
DEVOS PARANHOS [CARLOS MAGNO GONZAGA CARDOSO (OAB: 1575-ES), CARLOS MAGNO GONZAGA CARDOSO (OAB: 1575-ES), ELIS REGINA BORSOI], MARIA ANGELA BOTELHO GALVAO [ARTHUR VAREJÃO GOMES, ATTILA KUSTER NETTO (OAB: 13988-ES), FELIPE LOURENCO BOTURAO FERREIRA (OAB: 22077-ES), FELIPE LOURENCO BOTURAO FERREIRA (OAB: 22077-ES), MARIANA TONIATO DE SOUZA SILVARES (OAB: 16300-ES), RAPHAEL TEIXEIRA SILVA MARQUES (OAB: 26424-ES), RODRIGO KENNEDY GUIMARAES COSTA (OAB: 22815-ES),
RODRIGO LISBOA CORREA (OAB: 14588-ES), TATIANY
OLIVEIRA BICALHO (OAB: 22481-ES)], MARIA DA GLORIA BRITO ABAURRE, NEIVALDO BRAGATO, NILO DE
SOUZA MARTINS, OBERACY EMMERICH JUNIOR, PAULO CESAR HARTUNG GOMES, PAULO ROBERTO FOLETTO, PAULO RUY VALIM CARNELLI, PEDRO JOSE DE ALMEIDA FIRME, RICARDO DE OLIVEIRA, RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, RODNEY ROCHA MIRANDA, RONALDO TADEU CARNEIRO [WANDS SALVADOR PESSIN],
SANDRA MARIA WERNERSBACH COLA [CAETANO CORREA PEIXOTO ALVES (OAB: 11746-ES, OAB: 70271-MG),
LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO (OAB: 5205-ES), NATALIA CID GOES (OAB: 18600-ES), RODRIGO ELLER MAGALHAES (OAB: 20900-ES)], SEBASTIAO BARBOSA [ALEX
DE FREITAS ROSETTI (OAB: 10042-ES), 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), CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), FLAVIO CHEIM JOR-

GE (OAB: 262B-ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866-ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB: 21748-ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES
NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MATHEUS DOCKHORN DE
MENEZES (OAB: 14007-ES), NATHALIA SAIB DE PAULA
(OAB: 20844-ES), RODRIGO LIMA RANGEL (OAB: 17040ES), THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES)]
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo:
11487/2015-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vitória
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: NAMY CHEQUER BOU HABIB FILHO
Adiamento:
5ª
Sessão
Deliberações: Sobrestado
Processo:
06209/2017-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pancas
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos:
09645/2016-3,
01419/2011-1
Recorrente:
CICERO
QUEDEVEZ
GROBERIO
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo:
02769/2018-5
Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos: 03056/2018-1, 02722/2011-1, 02445/2011-4
Interessado: ALINNE ALVES PESSOA CERUTTI, ANSELMO
TOZI, EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA [ALEXANDRE AROEIRA SALLES (OAB: 28108-DF, OAB:
71947-MG, OAB: 169204-RJ, OAB: 404651-SP), ALEXANDRE AROEIRA SALLES (OAB: 28108-DF, OAB: 71947-MG,
OAB: 169204-RJ, OAB: 404651-SP), ALEXANDRE LEVINZON, ALEXANDRE LEVINZON, ANDRÉ FARHAT PIRES, ANwww.tce.es.gov.br

DRÉ FARHAT PIRES, BRUNA CAROLINA BARBOSA SOARES,
BRUNA CAROLINA BARBOSA SOARES, CRISTIANO NASCIMENTO E FIGUEIREDO (OAB: 35120-DF, OAB: 101334MG, OAB: 169609-RJ, OAB: 403613-SP), CRISTIANO NASCIMENTO E FIGUEIREDO (OAB: 35120-DF, OAB: 101334MG, OAB: 169609-RJ, OAB: 403613-SP), Daniela Nicoli Mendes, Daniela Nicoli Mendes, EUGENIO ROMITA FILHO, EUGENIO ROMITA FILHO, FERNANDA MARIA GOMES ZAMBELLI, FERNANDA MARIA GOMES ZAMBELLI,
FRANCISCO FREITAS DE MELO FRANCO, FRANCISCO
FREITAS DE MELO FRANCO, GUILHERME LACERDA OLIVEIRA RODRIGUES MEYER, GUILHERME LACERDA OLIVEIRA RODRIGUES MEYER, JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR (OAB: 11650-ES), JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR
(OAB: 11650-ES), JORGE NUNES DA SILVA NETO, JORGE NUNES DA SILVA NETO, LUIS HENRIQUE BAETA FUNGHI (OAB: 32250-DF, OAB: 124463-MG, OAB: 188955-RJ,
OAB: 403832-SP), LUIS HENRIQUE BAETA FUNGHI (OAB:
32250-DF, OAB: 124463-MG, OAB: 188955-RJ, OAB:
403832-SP), MARIA JÚLIA LACERDA ROSELLI GOULART
DA ROCHA, MARIA JÚLIA LACERDA ROSELLI GOULART DA
ROCHA, MARINA HERMETO CORREIA, MARINA HERMETO CORREIA, MATHEUS GARRIDO DE OLIVEIRA KABBACH, MATHEUS GARRIDO DE OLIVEIRA KABBACH, MILENA
COSTA (OAB: 14623-ES), MILENA COSTA (OAB: 14623ES), PATRICIA GUERCIO TEIXEIRA DELAGE (OAB: 35148DF, OAB: 90459-MG, OAB: 169230-RJ, OAB: 403619-SP),
PATRICIA GUERCIO TEIXEIRA DELAGE (OAB: 35148-DF,
OAB: 90459-MG, OAB: 169230-RJ, OAB: 403619-SP), RAFAEL VILELA BORGES, RAFAEL VILELA BORGES, RAPHAEL LUCEIRO DOS SANTOS (OAB: 45466-DF, OAB: 131256MG, OAB: 190020-RJ, OAB: 403078-SP), RAPHAEL LUCEIRO DOS SANTOS (OAB: 45466-DF, OAB: 131256-MG,
OAB: 190020-RJ, OAB: 403078-SP), RAQUEL DE MORAES LAUDANNA, RAQUEL DE MORAES LAUDANNA, RENATA VILELA SAMPAIO, RENATA VILELA SAMPAIO, TATHIAQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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NE VIEIRA VIGGIANO FERNANDES (OAB: 27154-DF, OAB:
116677-MG, OAB: 169164-RJ, OAB: 402849-SP), TATHIANE VIEIRA VIGGIANO FERNANDES (OAB: 27154-DF, OAB:
116677-MG, OAB: 169164-RJ, OAB: 402849-SP), TATIANE GOLFETTO SOLDNER ALVES, TATIANE GOLFETTO
SOLDNER ALVES], JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA [ADRIANA SIMADON BERTONI, ADRIANA SIMADON
BERTONI, CYNTHIA EMY TAMAJUSUKU, CYNTHIA EMY
TAMAJUSUKU, FELIPE CHIATTONE ALVES, FELIPE CHIATTONE ALVES, JULIANA CAPORAL FERRARI, JULIANA CAPORAL FERRARI, LEANDRO JOSE DOS SANTOS GOMES,
LEANDRO JOSE DOS SANTOS GOMES, MARIANGELA
VASSALO, MARIANGELA VASSALO, RAFAEL GALVAO SILVEIRA, RAFAEL GALVAO SILVEIRA, RENATA OLIVEIRA DO
NASCIMENTO SHIOSAWA, RENATA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SHIOSAWA, RICARDO ALVES BASTOS, RICARDO ALVES BASTOS, SILVIA MARIA COELHO PIRES HAUSCHILD, SILVIA MARIA COELHO PIRES HAUSCHILD, TANIA
MARIA CARDOSO DE MENDONÇA, TANIA MARIA CARDOSO DE MENDONÇA], JEFERSON SILVA CARMO, MARIA DE LOURDES SOARES, RAFAEL FREITAS DE ARAUJO
Recorrente: BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA [CARLOS ALBERTO TRAD FILHO (OAB: 12805-ES), CARLOS ALBERTO TRAD FILHO (OAB: 12805-ES), FREDERICO
MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO (OAB: 8899ES), MARIANA ALBORGUETI MARTINS (OAB: 21887-ES),
ROGÉRIO BRUM MATTOS, ROGÉRIO BRUM MATTOS]
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo:
07649/2018-4
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Representante: Deputado estadual (ES, EUCLÉRIO

SAMPAIO), EUCLERIO DE AZEVEDO SAMPAIO JUNIOR
Responsável: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Total: 6 processos
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo:
04175/2011-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida
Exercício:
2010
Apensos:
04286/2011-1
Interessado:
PREFEITURA
VILA
VELHA
Responsável: ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA, ANTONIO RAMOS BARBOSA, EVILASIO DE ANGELO, FABIO GOMES DE AGUIAR, FIGUEREDO JUNIOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP, FUNDACAO ESPIRITO SANTO TURISMO & EVENTOS, HUMBERTO JOSE MONTEIRO, JOCIANE FROKLICH SANTANA, JUCELMA DOS SANTOS RAMOS, LEDIR DA SILVA PORTO, LEONARDO PEREIRA
CARVALHO, LORRANA SOUZA ASSIS, LUCI BARBOSA
CASTRO, LUCIENE MARIA LUCIANO NEVES, LUIZ ARNALDO CUSTODIO BOMFIM, MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO, MANOEL LOPES CANCADO JUNIOR,
MARCO ANTONIO MAGALHAES DE AGUIAR, MARCOS ANTONIO RODRIGUES, MARIANNE RIOS DE SOUZA MARTINS [PATRICIA BARROS BELONIA (OAB: 16569ES), SANTOS FERREIRA DE SOUZA (OAB: 3462-ES)], MENARA RIBEIRO SANTOS MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE, NEUCIMAR FERREIRA FRAGA [PATRICIA
BARROS BELONIA (OAB: 16569-ES), SANTOS FERREIRA
DE SOUZA (OAB: 3462-ES)], NILCELI TRISTAO PINHEIRO, PAULO SERGIO DE LIMA PEREIRA, RICARDO LUIZ
CHIABAI, SAULO RODRIGUES MEIRELLES, WELLINGTON BORGHI [PATRICIA BARROS BELONIA (OAB: 16569ES), SANTOS FERREIRA DE SOUZA (OAB: 3462-ES)]
www.tce.es.gov.br

Deliberações: Acórdão. 1) Prescrição - 2) Regular c/
Ressalva. Quitação p/ Marcos Antonio Rodrigues e Evilasio de Ângelo - 3) Irregular - Ressarcimento solidário
2635,25 VRTES p/ Leonardo Pereira Carvalho, Fabio Gomes de Aguiar e empresa Allen Rio Sérviços e Comércio
de Produtos de Informática - 4) Arquivar.
Processo:
03908/2015-1
Unidade
gestora:
Secretaria
de
Estado
de
Transportes
e
Obras
Públicas
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2014
Responsável: FABIO NEY DAMASCENO [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES),
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), JOAO VICTOR DE FREITAS ESPINDULA (OAB: 13592ES), TATIANA MIRANDA ESPINDULA (OAB: 13589-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo:
03611/2018-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Serra
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável: NEIDIA MAURA PIMENTEL [RENATO
GASPARINI CONRADO DE MIRANDA (OAB: 10075-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo:
05074/2018-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Serra
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
01832/2012-4,
01078/2012-4
Interessado: ALCEIR NUNES DE ALMEIDA, AMERICO SOARES MIGNONE [FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB:
6381-ES)], INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA, JANE RIBEIRO LOQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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PES, JOSE MARCOS TONGO DA CONCEICAO, MARIA AUXILIADORA MASSARIOL, PEDRO RECO SOBRINHO, SILEIA ALMEIDA SENNE DA ROSA, VALQUILIS JOSE CARLINI
Recorrente: RAUL CEZAR NUNES [PABLO DE ANDRADE
RODRIGUES
(OAB:
10300-ES),
SILVIA
CRISTINA
VELOSO
(OAB:
19793-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
06112/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Embargos
de
Declaração
Apensos: 03218/2014-8, 04003/2013-1, 00381/2013-1
Recorrente: NEUCIMAR FERREIRA FRAGA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046ES), SANTOS FERREIRA DE SOUZA (OAB: 3462-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo:
07999/2018-1
Unidade
gestora:
Tribunal
de
Justiça
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação:
Relatório
de
Gestão
Fiscal
Exercício:
2018
Responsável:
SERGIO
LUIZ
TEIXEIRA GAMA
Deliberações: Decisão. Emitir Parecer de Alerta. Determinação. Arquivar.
Processo:
08623/2018-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Representante:
ALVARO
ROGERIO
DUBOC
FAJARDO,
TYAGO
RIBEIRO
HOFFMANN

Responsável:
MARCELO
DE
OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Ratiﬁcação da DECM-01788/2018
que deferiu a cautelar. Por maioria, pelo voto de desempate da presidência, que acompanhou o relator. Vencidos os conselheiros Rodrigo Coelho do Carmo e Márcia
Jaccoud Freitas.
Total: 7 processos
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo:
02884/2006-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
01519/2005-8,
00022/2005-4
Recorrente: MAX FREITAS MAURO FILHO [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo:
01478/2008-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício:
2007
Apensos:
06796/2007-4,
06540/2007-3
Interessado:
PREFEITURA
SERRA
Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS [FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)]
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna
de Macedo.
Processo:
01142/2009-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Serra
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício:
2008
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
www.tce.es.gov.br

Responsável: ALOISIO FERREIRA SANTANA [PABLO
DE
ANDRADE
RODRIGUES
(OAB:
10300-ES)]
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.
Processo:
02657/2012-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida
Interessado:
PREFEITURA
VITORIA
Responsável: ALCIONE ALVARENGA PINHEIRO, ALEXANDRE MENDONCA COELHO, HUGOR MENEGUEL PEREIRA [ALBERTO NEMER NETO (OAB: 12511-ES), BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA (OAB: 11612-ES), DA
LUZ , RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS, FELIPE ITALA RIZK (OAB: 12510-ES)], INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA DEFESA CIVIL E DO
MEIO AMBIENTE - IBDM, JA TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA, LIGA ESPIRITOSSANTENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA, PRISCILA LAURENTINO GONCALVES
MERCON [ALINE FARIA SANTOS RABELO DE AZEVEDO
(OAB: 10105-ES, OAB: 149343-MG), HENRIQUE FARIA
SANTOS RABELO DE AZEVEDO (OAB: 12255-ES)], SUELI PASSONI TONINI [PEDRO HENRIQUE PASSONI TONINI (OAB: 17627-ES)], VANIA CARVALHO DE ARAUJO
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.
Processo:
08872/2014-8
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida
Interessado:
SESA
Responsável: ANSELMO TOZI [ANA CRISTINA MUNHOS
DE SOUZA (OAB: 2970-ES), ATTILA KUSTER NETTO (OAB:
13988-ES), CHEQUER BOU-HABIB ADVOGADOS, FELIPE LOURENCO BOTURAO FERREIRA (OAB: 22077-ES),
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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MARIANA TONIATO DE SOUZA SILVARES (OAB: 16300ES), MICHELLY LUZIA LOPES COSTA (OAB: 16955-ES),
RODRIGO KENNEDY GUIMARAES COSTA (OAB: 22815ES), RODRIGO LISBOA CORREA (OAB: 14588-ES), SAMIRAH MARTINS CHEQUER BOU HABIB (OAB: 23294ES), TATIANY OLIVEIRA BICALHO (OAB: 22481-ES), WILMA CHEQUER BOU HABIB (OAB: 5584-ES)], EVERSON TEIXEIRA MOREIRA, JOSE TADEU MARINO [EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)], JUAREZ FERNANDES RAMOS, 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), CAROLLINY HELLEN FONSECA GOMES (OAB: 26532-ES),
GABRIEL QUINTAO COIMBRA (OAB: 12857-ES), GUSTAVO BAYERL LIMA (OAB: 14485-ES, OAB: 398329-SP), JULIA SOBREIRA DOS SANTOS (OAB: 28157-ES), RAPHAEL AGUIAR MENDES DE HOLANDA (OAB: 25395-PE)]
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo:
03832/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício:
2015
Apensos:
01257/2015-2,
01256/2015-8
Responsável: LUCIANO SANTOS REZENDE [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação c/ Ressalva. Determinação. Arquivar.
Processo:
Unidade

gestora:

05704/2017-8
Secreta-

ria
Municipal
de
Educação
de
Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
ADRIANA
SPERANDIO
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Recomendação. Arquivar.

Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável:
IVAN
CARLINI
[NICOLLE BINO JUFFO RODRIGUES (OAB: 29739-ES)]
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Recomendação. Arquivar.

Processo:
05707/2017-1
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
de
Habitação
de
Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
ALECIO
PAGANOTO
SALAZAR,
SERGIO
DE
SA
FREITAS
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Recomendação. Arquivar.

Total: 11 processos
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo:
07129/2016-7
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Obras de Serra
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável:
HERMAN
MATTOS
DE
SOUZA,
JOAO
CARLOS
MENESES
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Recomendação. Arquivar.

Processo:
05741/2017-9
Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal de Desenvolvimento da Cidade de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável:
LENISE
MENEZES
LOUREIRO
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.

Processo:
05056/2017-6
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Serviços de Serra
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2016
Responsável: SAMUEL DIAS DE SOUZA FILHO
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.

Processo:
06934/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
03209/2014-9
Recorrente:
EDIMILSON
SANTOS
ELIZIARIO
Vista:
Rodrigo
Flávio
Freire
Farias
Chamoun
(Vista
1ª
Sessão)
Deliberações: Adiado

Processo:
01108/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classiﬁcação: Exame de Instrumento Convocatório
Interessado: Membros do Ministério Público de
Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Responsável:
GUERINO
LUIZ
ZANON,
JOAO
CLEBER
BIANCHI
Deliberações: Adiado

Processo:

Processo:

03508/2018-5
www.tce.es.gov.br
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
02868/2013-2
Recorrente: ROMARIO CELSO BAZILIO DE SOUZA [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES),
FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO (OAB: 8695-ES)]
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Processo:
04304/2018-3
Unidade
gestora:
Fundo
de
Cultura
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2017
Responsável:
JOAO
GUALBERTO
MOREIRA
VASCONCELLOS
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Arquivar.
Processo:
04315/2018-1
Unidade
gestora:
Instituto
de
Previdência dos Servidores do Município de Itapemirim
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Gestor da UG (Instituto de Previdência
dos
Servidores
do
Município
de
Itapemirim,
WILSON
MARQUES
PAZ)
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Total: 6 processos
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo:
00365/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Jerônimo Monteiro
Classiﬁcação:
Controle
Externo
Fiscalização
Representação
Representante:
SEBASTIAO
FOSSE

Responsável:
OLANDIM
DE
SOUSA
Deliberações: Decisão. Incluir no PAF 2018.

SUETH

Processo:
07127/2016-8
Unidade gestora: Fundo Ambiental do Município 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:
3ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. 1) Regular c/ Ressalva. Quitação
p/ Luiz Emmanuel Zouain da Rocha - 2) Regular c/ Quitação p/ Paulo Sérgio Bello Barbosa, Cleber Bueno Guerra e Maximiano Feitosa da Mata - 3) Determinações - 4)
Arquivar.
Processo:
07369/2016-7
Unidade gestora: Fundo Municipal do Procon de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício:
2015
Responsável: MARCELO NOLASCO DE ABREU
Adiamento:
4ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular c/ Quitação. Determinações. Arquivar.
Processo:
00064/2018-1
Unidade gestora: Faculdade de Ensino Superior de Linhares
Classiﬁcação:
Consulta
Consulente: Gestor da UG (Faculdade de Ensino Superior de Linhares, JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA)
Adiamento:
4ª
Sessão
Deliberações: Decisão. Notiﬁcação 10 dias para saneamento da irregularidade.
Total: 4 processos
Total geral: 56 processos
www.tce.es.gov.br

SESSÃO: 9ª SESSÃO ADMINISTRATIVA DO PLENÁRIO –
2/10/2018
Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às treze horas, na sala das sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou aberta a 9ª Sessão Administrativa do exercício de
dois mil e dezoito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, convocada com base nos artigos 9º, inciso
XXVI, 22, § 3º, 64 e 479 do Regimento Interno deste Tribunal, nos termos da Portaria nº 069/2017, da presidência desta Corte, para o julgamento dos processos constantes da pauta disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico desta Corte no dia 20 de setembro de 2018, de relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER e do excelentíssimo senhor corregedor deste Tribunal, conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, e para a continuação de processo
constante da pauta da excelentíssima senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, suspenso por pedido de vista em sessão anterior. Integrando o
Plenário, estiveram presentes os excelentíssimos senhores conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, SÉRGIO MANOEL NADER BORGES e RODRIGO COELHO DO CARMO
e a excelentíssima senhora conselheira em substituição
MÁRCIA JACCOUD FREITAS. Presentes, ainda, o excelentíssimo senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI e ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões. – OCORRÊNCIAS – 1) Em virtude
de pedido de preferência para apreciação do processo
TC-617/2018, constante da pauta da senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS, o senhor preQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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sidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO,
transferiu a presidência para o senhor vice-presidente,
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, em razão
de seu impedimento para atuar nos autos, por ter proferido a decisão recorrida, nos termos do artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil. De imediato, o senhor vice-presidente no exercício da presidência concedeu a palavra à senhora conselheira em substituição
MÁRCIA JACCOUD FREITAS, que, após proceder à leitura do relatório do processo TC-617/2018, que trata de
Recurso Inominado interposto pela servidora desta Corte Ana Luiza Garcia Vieira em face de decisão exarada no
processo TC-966/1995, proferiu voto pelo conhecimento
e provimento ao recurso, com fundamento no princípio
da isonomia, no sentido de reformar a decisão recorrida
para reconhecer à recorrente o direito de receber mais
5% (cinco por cento) de adicional por tempo de serviço a
contar de 09/01/1997, devendo ser agregado aos já existentes. Colocado o processo em discussão, o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN solicitou vista dos autos, após o que o senhor presidente,
conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, reassumiu a presidência, passando a palavra, de plano, ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER. 2) O
senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER informou o adiamento do processo TC-9900/2013, constante de sua pauta. 3) Na sequência, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, passou a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN para relatar o processo constante de sua pauta, TC-2141/2017, que trata de estabilidade de servidor desta Casa, tendo sua excelência proferido voto pela conﬁrmação do senhor PAULO HENRI-

QUE RESENDE MARQUES no cargo de analista administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no que foi acompanhado, à unanimidade, pelo Plenário. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos três processos constantes da pauta, conforme ﬂ. 4, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, convocou os membros deste Tribunal para a próxima sessão, que seria ordinária, a ocorrer no mesmo dia,
à hora regimental, e deu por encerrada a sessão administrativa às treze horas e vinte minutos, determinando,
ainda, que fosse feita a lavratura desta ata, que, depois
de lida e aprovada, vai assinada por mim, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões, pelo
senhor presidente e demais conselheiros.
PAUTA DA ATA DA 9ª SESSÃO ADMINISTRATIVA DO
PLENÁRIO – 2/10/2018
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 09900/2013-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

rito Santo
Classiﬁcação: Processo de Estabilidade
Apensos: 02459/2017-5
Servidor TCEES: PAULO HENRIQUE RESENDE MARQUES
Deliberações: Decisão. Conﬁrmação no cargo. Encaminhar ao presidente para homologação. Ciência ao interessado. À SGP.
Total: 1 processo
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Processo: 00617/2018-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Recurso Inominado
Apensos: 00966/1995-9
Interessado: ANA LUIZA GARCIA VIEIRA [ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR (OAB: 1946-ES), JOUBERT
GARCIA SOUZA PINTO (OAB: 9713-ES), MARCIO DELL
SANTO (OAB: 6625-ES)]

Classiﬁcação: Recurso Inominado

Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

Apensos: 01758/2014-2

Total: 1 processo

Interessado: ELIAS CORREA LIRA

Total geral: 3 processos

Deliberações: Adiado
Total: 1 processo
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 02141/2017-7
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espí-

www.tce.es.gov.br

SESSÃO: 10ª SESSÃO ADMINISTRATIVA DO PLENÁRIO
– 6/11/2018
Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezoito, às treze horas, na sala das sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO,
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declarou aberta a 10ª Sessão Administrativa do exercício de dois mil e dezoito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, convocada com base nos artigos
9º, inciso XXVI, 22, § 3º, 64 e 479 do Regimento Interno
deste Tribunal, nos termos da Portaria nº 069/2017, da
presidência desta Corte, para o julgamento dos processos constantes da pauta disponibilizada no Diário Oﬁcial
Eletrônico desta Corte no dia vinte e quatro de outubro
de 2018, de relatoria dos senhores conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN e da senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS. Integrando o Plenário,
estiveram presentes os excelentíssimos senhores conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, SÉRGIO MANOEL NADER BORGES e RODRIGO COELHO DO CARMO, a
senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD
FREITAS e o senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI. Presente, ainda, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário geral das sessões. O senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, justiﬁcou a ausência do senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, que se encontra em viagem de
representação deste Tribunal, adiando o julgamento do
processo TC-9900/2013, constante de sua pauta e passando a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN, que procedeu ao julgamento do processo TC-8510/2015, que trata de Processo de
Estabilidade de servidor desta Casa Rafael Ignes Tristão.
O relator proferiu voto pela conﬁrmação do servidor no
cargo, encaminhando-se os autos à Presidência para homologação e, posteriormente, à Secretaria de Gestão de
Pessoas – SGP, para prosseguimento. Em seguida, o se-

nhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, se retirou da Presidência, passando-a para o
senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, nos termos do artigo 29, inciso VI, do Regimento
Interno. O senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, no exercício da Presidência, concedeu
a palavra à senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, para julgamento do processo TC617/2018, que trata de Recurso Inominado interposto pela servidora Ana Luiza Garcia Vieira, passando, em
seguida, a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, que proferiu seu voto-vista divergindo da relatora apenas quanto à ocorrência
da prescrição administrativa quinquenal, momento em
que a relatora encampou o voto-vista. Aberta a discussão e votação, o senhor conselheiro RODRIGO COELHO
DO CARMO registrou que existem precedentes deste Tribunal que indicam a não incidência da prescrição em casos idênticos, manifestando-se, por critério de justiça e
isonomia, consoante o voto original da relatora, momento em que o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES solicitou vista do feito. - ORDEM DO DIA – Julgamento dos três processos constantes da pauta, conforme ﬂ. 4, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, convocou os membros deste Tribunal para a próxima sessão, que seria ordinária, a
ocorrer no mesmo dia, à hora regimental, e deu por encerrada a sessão administrativa às treze horas e dez minutos, determinando, ainda, que fosse feita a lavratura
desta ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada
por mim, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões, pelo senhor presidente e demais conwww.tce.es.gov.br

selheiros e conselheiros substitutos.
PAUTA DA ATA DA 10ª SESSÃO ADMINISTRATIVA DO
PLENÁRIO – 6/11/2018
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo:
09900/2013-1
Unidade
gestora:
Tribunal
de
Contas
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação:
Recurso
Inominado
Apensos:
01758/2014-2
Interessado:
ELIAS
CORREA
LIRA
Adiamento:
1ª
Sessão
Deliberações: Adiado
Total: 1 processo
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo:
08510/2015-7
Unidade
gestora:
Tribunal
de
Contas
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação:
Processo
de
Estabilidade
Apensos:
10031/2016-1,
08450/2016-7
Servidor
TCEES:
RAFAEL
IGNES
TRISTAO
Deliberações: Decisão. Conﬁrmação no cargo. Ao Presidente p/
homologação. Ciência. À SGP.
Total: 1 processo
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Processo:
Unidade
tas
do

gestora:
Estado

00617/2018-1
Tribunal
de
Condo
Espírito
Santo
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Classiﬁcação:
Recurso
Inominado
Apensos:
00966/1995-9
Interessado: ANA LUIZA GARCIA VIEIRA [ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR (OAB: 1946ES), JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO (OAB: 9713ES), MARCIO DELL SANTO (OAB: 6625-ES)]
Vista:
Rodrigo
Flávio
Freire
Farias
Chamoun
(Vista
1ª
Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.
Total: 1 processo
Total geral: 3 processos
SESSÃO: 8ª SESSÃO ESPECIAL DO PLENÁRIO –
22/10/2018
Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois
mil e dezoito, às onze horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou aberta a Oitava Sessão Especial do corrente
exercício, convocada nos termos do artigo 63, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal, em continuação à sétima sessão especial, para a apreciação do processo TC06540/2017-1, que trata de Recurso de Reconsideração
interposto pelo senhor Paulo César Hartung Gomes em
face do Parecer Prévio TC-66/2017, que recomendou a
aprovação, com emissão de determinações e recomendações, da prestação de contas anual do Governador do
Estado do Espírito Santo relativa ao exercício de 2016,
objeto do processo TC-03139/2017. Compondo o Plenário, estiveram presentes à sessão especial 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. Na auditoria, os senhores conselheiros substitutos JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI e MARCO ANTONIO DA
SILVA. Representando o Ministério Público junto a este
Tribunal, o senhor procurador-geral, LUCIANO VIEIRA.
Presente, ainda, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões. Dando início aos trabalhos, o
senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, esclareceu que a sessão fora convocada,
conforme pauta devidamente disponibilizada na edição
do Diário Oﬁcial Eletrônico desta Corte do último dia dezessete de outubro em continuação à sétima sessão especial, para apreciação do processo TC-06540/2017-1,
que trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo
senhor Governador do Estado em face do Parecer Prévio
TC-66/2017, passando a palavra ao relator, senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, que
resumiu a situação do processo, que já possui o seu voto
e o voto-vista do senhor conselheiro em substituição
MARCO ANTONIO DA SILVA. O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES proferiu seu voto-vista,
acompanhando a divergência instaurada e tecendo considerações. Aberta a discussão e votação, manifestaram-se os senhores conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, RODRIGO COELHO DO CARMO, e novamente o SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, tendo o Plenário, por maioria,
acompanhado o voto-vista do senhor conselheiro em
substituição MARCO ANTONIO DA SILVA, restando parcialmente vencido o relator, no que se refere à convolação das Determinações em Recomendações, tudo conwww.tce.es.gov.br

forme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: O SR.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
- “Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, demais presentes, bom dia! Senhor presidente,
apresentei voto, após o voto-vista do conselheiro Marco
Antonio, acompanhando a área técnica e reconhecendo,
primeiro, que uma das determinações perdeu o objeto. O
conselheiro Marco Antonio nos acompanhou, em seu voto-vista, com relação ao não conhecimento das recomendações, divergindo com relação às determinações. Apresentei voto, reaﬁrmando o voto anterior apenas com relação a duas alterações, já prolatadas, e veio o pedido de
vista do conselheiro Sérgio Borges.” O SR. CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Bom dia a todos! O
Processo TC-06540/2017, recurso de reconsideração interposto pelo sr. Governador do Estado Paulo César Hartung, em face do Parecer Prévio TC-066/2017, constantes dos autos do Processo TC-03139/2017. Esse voto, distribuí pela rede eletrônica. Passo a fazer um resumo. Teve o voto do relator, conselheiro Ranna; o conselheiro
Marco Antonio, e vou acrescentar algumas considerações. (leitura)” O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO - “Senhor presidente, agradeço pela manifestação do conselheiro Sérgio Borges. Apenas
para fundamentar minhas últimas observações, vou ler o
ﬁnal do voto. (leitura) Ainda tem uma outra questão que
penso que é arriscada e, também, com a devida vênia, indevida: retirar do estudo das contas do governo a análise
da Previdência. Entendo que é um tema importantíssimo
e que deve conter e continuar no âmbito de análise das
contas como um todo. Senhor presidente, fazendo essas
observações, agradeço à participação do conselheiro
Sérgio Borges e do conselheiro Marco Antonio, mas manQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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tenho o meu voto nos termos da complementação de voto apresentado ultimamente.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Na realidade, esse assunto está sendo discutido com relação à
determinação. Uma vez que com relação às recomendações não há divergência no que diz respeito ao não conhecimento do recurso. Com relação às determinações,
situam-se em quatro grupos. O primeiro grupo, relativamente à avaliação atuarial, há oito recomendações. A oitava, o conselheiro Carlos Ranna entendeu que houve
perda de objeto e, portanto, não há divergência na posição dos conselheiros que apresentaram voto-vista. Com
relação às outras há o entendimento do conselheiro
Marco Antonio em transformar em recomendações,
acompanhado pelo conselheiro Sérgio Borges. Tentando
fazer um relato. Com relação ao segundo grupo, relativo
à gestão ﬁnanceira atuarial e Previdenciária, que são duas. Houve o entendimento do conselheiro Marco Antonio
em transformar em recomendação, acompanhado pelo
conselheiro Sérgio Borges. E o conselheiro Carlos Ranna
acompanhou o entendimento técnico ministerial pelo
não acatamento, permanecer como determinação. Com
relação ao terceiro grupo, relativo aos aspectos contábeis, são três determinações, a divergência ocorre em
apenas duas. Visto que uma, o conselheiro Carlos Ranna,
que é a que traz efeitos ao balanço, S.exa anuiu ao voto-vista do conselheiro Marco Antonio. Permanecendo,
contudo, a divergência com a área técnica e com o Ministério Público. Por ﬁm, do último grupo, que é aspecto dos
instrumentos de planejamento, o conselheiro Marco Antonio manteve o seu entendimento por transformar em
recomendação. O conselheiro Carlos Ranna entende que
não. E na primeira delas foi acompanhado pelo conse-

lheiro Sérgio Borges, mantendo a determinação. Lado
outro, o conselheiro Borges trouxe, na argumentação, o
entendimento de que o tema Previdência não deveria
constar; que foi rechaçado pelo relator. É esse o mais ou
menos o estado da obra. Em discussão a matéria.” O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Senhor presidente, vou aqui tentar proferir um entendimento no sentido da construção de um voto. Que é o seguinte, acompanho a questão da perda de objeto daquela determinação que o conselheiro Carlos Ranna falou. E
também outro ponto que é consensual, que é o não conhecimento do recurso em relação às recomendações.
Então, acompanho esses dois pontos. Vou acompanhar o
conselheiro Marco Antonio, no voto dele, em que transforma as determinações em recomendações, pelos fundamentos que apresentou no voto. Mas aí, agora, acompanhando o conselheiro Carlos Ranna, nesse ﬁnal do debate aqui, vou discordar dos fundamentos apresentados
pelo voto-vista do conselheiro Sérgio Borges, que estão
às páginas 03/04 do seu voto, e também na parte dispositiva, que tem uma alusão a isso, porque entendo que as
contas de governo devem continuar sim analisar, estudar
e fazer as devidas determinações, recomendações e até
punições no tocante à questão Previdenciária. É um dos
maiores gastos que o Estado tem e tem que continuar
compondo as contas de governo. É claro, em cada análise de caso concreto o Tribunal vai entender qual é o grau
de determinação e recomendação e a exigência que irá
fazer. Mas não podem sair das contas de governo. Mas
acompanho o conselheiro Borges quando ele reintroduz
a exigência de lei para créditos orçamentários. Mesmo
aqueles com excesso de arrecadação. Uma coisa é arrecadar. Arrecadou, entrou no sistema. Mas para gastar
www.tce.es.gov.br

tem que tem uma autorização legislativa. Então, é necessário. Basicamente é isso. Acompanho Marco Antonio,
porque transforma determinações em recomendações.
Mas proponho retirar a fundamentação do conselheiro
Borges. E também acompanho a reintrodução da exigência de lei para crédito orçamentário. É assim como voto.”
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – “Apenas para reforçar a minha posição,
acompanhando o conselheiro Domingos, sobretudo, no
que diz respeito à fundamentação constante às páginas
03/04, onde o conselheiro Sérgio Borges faz análise de
que tais variáveis devessem ser avaliadas não no parecer
prévio de contas de governador, mas em contas de gestão. Temos a Instrução Normativa 43/2017, que já é revisada, que disciplina o envio e o rol de documentos que
deve ser enviado pelo governador, no anexo 02, para
prestação de contas. Desse rol de documentos, não vou
ler todos - até porque essa instrução tem quase 600 páginas -, mas alguns itens merecem destaque. Apenas para reforçar essa posição de manutenção desse tema nas
contas de governador. O que diz o item 20? O governador
é obrigado a encaminhar. Já normatizado por nós. (leitura) Com base nisso, vou pedir a compreensão de vossa
excelência para discordar, para manter essa matéria como matéria estratégica a ser avaliada nas contas de governador. Conforme muito bem fundamentada, também,
no voto do relator, conselheiro Carlos Ranna, que fez
avaliação do quanto que a Previdência desaﬁa a sustentabilidade intertemporal das contas públicas. Justiﬁquei.
Feitas essas justiﬁcativas, estou aderindo ao dispositivo
proposto pelo conselheiro Domingos.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA – “Senhor
presidente, pela ordem! O voto por mim exarado foi, obQuinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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viamente, e houve manifestações posteriores. Percebo
que, na síntese da questão, obviamente que o não conhecimento é porque não havia carga impositiva no que
diz respeito às recomendações. No que diz respeito aos
dois itens trazidos, o conselheiro Borges... Já o meu voto
no que diz respeito ao Instituto de Previdência, já é compatível com a posição trazida, até porque entendi que
existem determinadas ações que não podem ser expedidas determinações, tão somente, ao chefe de poder porque algumas ações são de iniciativa do próprio Instituto,
aquela variação atuarial. Daí porque o meu voto, na parte dispositiva, foi por transformar determinação em recomendação. No que diz respeito à situação trazida pelo
eminente conselheiro Sérgio Borges, quanto ao item
3.4.1, abertura de créditos ilimitados, trouxe algumas
considerações, que a posição de controle incidente de
uma lei que ainda não está mais vigente, não seria possível. Mas também, digamos assim, entendo que a posição
por ele trazida, como é lei orçamentária futura, também
meu voto obviamente comporta encampar os termos da
posição por ele trazida quanto à mantença da determinação. De maneira que estou fazendo, neste momento,
encampando a posição por ele trazida, no que diz respeito à determinação. E obviamente também a posição externada pelo conselheiro Domingos, no que diz respeito
ao Instituto, mostra-se compatível pela mantença da
avaliação das contas de Previdência nas contas de chefe
de poder. Tanto é que apenas pugnei pela transformação
das determinações em recomendações. Então, dessa
maneira, estou por encampar a motivação trazida pelo
conselheiro Domingos, em meu voto-vista. E também encampar a mantença da determinação em detrimento de
recomendação no que diz respeito à abertura de créditos

ilimitados. Feitas as considerações, é o meu voto já com
as adequações.” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO – “Senhor presidente, estamos vivendo em
um universo em que as contas de Previdência são a grande preocupação de todos os gestores deste nosso tempo.
Fazendo essa consideração, retirá-la das contas de governo dá uma falsa sensação de que não estamos preocupados com ela. Tiramos a importância, descemos um
grau de importância signiﬁcativa. Nesse passo, as argumentações trazidas pelo conselheiro Carlos Ranna são
extremamente pertinentes. E entendo, dessa forma, que
deverão ser contidas e continuadas nas contas de governo. Faço isso também considerando que teremos um
bom controle quando melhorarmos o planejamento. Porque é muito mais factível controlar, aquilo que bem planejado traz uma execução compatível com seu planejamento. Digo isso, por quê? Porque ao planejar o governo,
aquelas contas que são deveras importantes devem sim
ser alvo de atenção especial ao chefe do Poder Executivo.
Por isso entendo que as contas previdenciárias devem
constar das contas de governo. Somado a isso, adotando
uma hierarquia cronológica - e aí as determinações
apontadas pelo conselheiro Carlos Ranna; transformadas em recomendações pelo voto-vista do conselheiro
Marco Antonio - entendo que observando essa hierarquia cronológica, permitindo que possamos avaliar cada
ponto desse das contas futuras. Mostrando que já há
uma preocupação, mas não determinando, até por conta
da tempestividade. Já tivemos uma análise posterior de
contas e podemos continuar avaliando isso posteriormente. Eu me somo às transformações que o conselheiro
Marco Antonio, em seu voto-vista, encampado pelo voto
do conselheiro Sérgio Borges e acompanhado pelo conwww.tce.es.gov.br

selheiro Domingos e Rodrigo Chamoun, neste ato, ﬁzeram as transformações. E também acompanhando o
conselheiro Sérgio Borges, na manutenção da determinação por conta da obediência à Constituição e autonomia dos poderes. Que é importante que seja observado
para que tenhamos uma execução orçamentária adequada. E também para que mantenha estabelecido da
melhor maneira e com melhor controle entre os poderes
essas referidas contas. Considerados esses pontos, eu me
somo à propositura de voto do conselheiro Domingos
Taufner.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Senhores, acho que todos
votaram.” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES – “Eu não votei, excelência. Estamos discutindo,
pelo menos. Tem meu voto aí, um voto-vista, mas entrou
em discussão. Posso revê-lo. Observei bem o que cada
conselheiro falou. Durante as manifestações de cada um,
estou percebendo que há um consenso pelo acompanhamento da inserção do conselheiro Taufner. Alio-me a isso.
É só.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Então, há consenso com relação
à permanência do tema Previdência. Com relação às determinações, na realidade permaneceu como determinação, e aí sem qualquer divergência, a 3.4.1 relativa à abstenção de incluir dispositivo de autorização para abertura de créditos ilimitados na LOA em observância às vedações contidas no art. 167, inciso VII, da Constituição Federal, e art. 5º, § 4º, da LRF. Perdeu o objeto, e aí também com consenso de todos, a 3.1.8 e as demais, transformadas em recomendação. Vencido o conselheiro Carlos Ranna nessa mudança de determinação para recomendação.” . – ORDEM DO DIA – Apreciação do processo
constante da pauta, ﬂs. 9. Nada mais havendo a tratar, o
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, declarou encerrada a sessão especial às
doze horas e quinze minutos, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores conselheiros substitutos e senhor procurador para a próxima
sessão, ordinária, a ser realizada no dia vinte e três de
outubro, terça-feira, à hora regimental. E, para constar,
eu, LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-geral das sessões ad hoc, lavrei a presente ata, que, depois de lida e
aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor
presidente, demais conselheiros, senhor conselheiro
substituto e senhor procurador.
PAUTA DA ATA DA 8ª SESSÃO ESPECIAL DO PLENÁRIO – 22/10/2018
- CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo:
06540/2017-1
Unidade gestora: Governo do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação:
Recurso
de
Reconsideração
Apensos:
05694/2017-8,
03139/2017-1,
01527/2017-6,
01457/2017-4,
01165/20171,
01164/2017-6,
01081/2017-7,
00205/20171,
10340/2016-7,
08812/2016-2,
08519/20166,
08518/2016-1,
05948/2016-8,
05245/20165,
04733/2016-4,
03949/2016-9,
03948/20164, 02211/2016-1, 00880/2016-4, 00878/2016-7
Recorrente: PAULO CESAR HARTUNG GOMES [BRUNO FUNCHAL, ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS]
Deliberações: Devolvido. 1) À unanimidade, Não conhecer quanto à pretensão de exclusão das Recomendações
- 2) Por maioria, vencido o relator, Conhecer e dar pro-

vimento para transformar as Determinações em Recomendações, nos termos do voto-vista vencedor do conselheiro em substituição Marco Antonio, que compôs o
quórum nos termos do art. 86,§2º, do Regimento Interno, com o acréscimo do voto-vista do conselheiro Sérgio
Borges, quanto ao item 3.4.1, que permanece Determinação - 3) À unanimidade, declarar perda do objeto em
relação ao item 3.1.8.
Total: 1 processo
Total geral: 1 processo
SESSÃO: 11ª SESSÃO ADMINISTRATIVA DO PLENÁRIO
– 4/12/2018
Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil
e dezoito, às treze horas, na sala das sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO,
declarou aberta a 11ª Sessão Administrativa do exercício
de dois mil e dezoito do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, convocada com base nos artigos 9º, inciso
XXVI, 22, § 3º, 64 e 479 do Regimento Interno deste Tribunal, nos termos da Portaria nº 069/2017, da presidência desta Corte, para o julgamento dos processos constantes da pauta disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico desta Corte no dia vinte e um de novembro de 2018,
de relatoria dos senhores conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN e da senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS. Integrando o Plenário, estiveram
presentes os excelentíssimos senhores conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, SÉRGIO MANOEL NADER BORGES e RODRIGO
www.tce.es.gov.br

COELHO DO CARMO, a senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS e o senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI. Presente, ainda,
LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária geral das sessões
em substituição. – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA E
SORTEIO DE PROCESSOS – O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, considerando
o disposto nos artigos 2º, inciso V, e 102 da Lei Orgânica
deste Tribunal c/c o artigo 197, §§ 1º e 5º, do Regimento Interno, que delegam competência ao Plenário para
aprovar o Plano Anual de Fiscalização; e considerando a
proposta inicial do Plano de Fiscalização a ser executado
no exercício de 2019, elaborado pela Presidência do Tribunal, mediante a consolidação de informações prestadas pela Secretaria Geral de Controle Externo, antecipadamente encaminhada aos senhores conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores, por meio da Comunicação Interna 04985/2018-8; submeteu ao Plenário
para discussão e votação o Plano Anual de Fiscalização
a ser executado no exercício de 2019, sendo aprovado à
unanimidade. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO,
passou a palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, que procedeu à leitura de seu voto no
processo TC-1588/1995, por negar provimento ao recurso inominado interposto por servidor desta Casa, declarando prescrita a pretensão do recorrente. Aberta a discussão e votação, o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES solicitou vista dos autos. Em seguida,
o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
procedeu ao julgamento do processo TC-9900/2013,
que trata de Recurso Inominado interposto pelo servidor da Casa Elias Correa Lira, proferindo seu voto pela
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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resolução do conﬂito de competência, atribuindo a competência à relatoria do conselheiro afastado VALCI JOSÉ
FERREIRA DE SOUZA, atualmente ocupada pela senhora conselheira substitutas MÁRCIA JACCOUD FREITAS,
no que foi acompanhado pelo Plenário, à unanimidade. Na sequência, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, passou a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN para apreciação dos processos TC-3370/2008 e
TC-8510/2015, constantes de sua pauta. O relator proferiu voto pelo arquivamento do processo TC-3370/2008,
que trata de Processo Administrativo Disciplinar, face
à inexistência de provas suﬁcientes para a condenação
dos acusados, e pela aprovação no estágio probatório da
servidora interessada no processo TC-851/2015, que trata de Processo de Estabilidade de servidores deste Tribunal, sendo acompanhado pelos demais membros do
Plenário, à unanimidade, em ambos os casos. Em seguida, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO, se retirou da Presidência, passando-a
para o vice-presidente, senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER, para julgamento do processo TC617/2018, que trata de Recurso Inominado interposto
pela servidora Ana Luiza Garcia Vieira, constante da pauta da senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS. O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES devolveu de vista o processo, registrando que acompanhava o entendimento divergente do senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO e a relatora proferiu seu voto pela conversão do julgamento em
diligência, concedendo prazo de 10 dias para que a servidora se manifestasse nos autos sobre a prescrição ali
discutida, no que foi acompanhada pelo Plenário, à una-

nimidade. Após, o senhor conselheiro SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO retornou à presidência e, em sequência, passou a palavra a senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, que incluiu em pauta o processo TC-3080/1995, que trata de Recurso Inominado interposto por servidor desta Casa, e proferiu
por considerar como parte integrante do Acórdão TC1160/2018, a Ata da 8ª Sessão Administrativa de 2018,
sendo acompanhada pelos demais membros do Plenário, à unanimidade. - ORDEM DO DIA – Julgamento dos
seis processos constantes da pauta, conforme ﬂs. 5 a 6
parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a
tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, convocou os membros deste Tribunal para a próxima sessão, que seria ordinária, a ocorrer
no mesmo dia, à hora regimental, e deu por encerrada a
sessão administrativa às treze horas e vinte e cinco minutos, determinando, ainda, que fosse feita a lavratura desta ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por
mim, LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária geral das sessões em substituição, pelo senhor presidente e demais
conselheiros e conselheiro substituto.
PAUTA DA ATA DA 11ª SESSÃO ADMINISTRATIVA DO
PLENÁRIO – 4/12/2018
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo:
01588/1995-6
Unidade
gestora:
Tribunal
de
Contas
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação: Admissão de Servidores Comissionados
Servidor TCEES: RICARDO CASSA MONTEIRO [CELSO SPITZCOVSKY, FÁBIO NILSON SOARES DE MORAES]
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
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Borges.
Processo:
09900/2013-1
Unidade
gestora:
Tribunal
de
Contas
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação:
Recurso
Inominado
Apensos:
01758/2014-2
Interessado:
ELIAS
CORREA
LIRA
Adiamento:
2ª
Sessão
Deliberações: Acórdão. Resolver o conﬂito de competência. Atribuir competência do processo à conselheira Márcia, enquanto durar sua substituição.
Total: 2 processos
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo:
03370/2008-1
Unidade
gestora:
Tribunal
de
Contas
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação:
Corregedoria
Processo
Administrativo
Disciplinar
Servidor
TCEES:
Identidade
preservada,
Identidade
preservada
Deliberações: Acórdão. Arquivar.
Processo:
08510/2015-7
Unidade
gestora:
Tribunal
de
Contas
do
Estado
do
Espírito
Santo
Classiﬁcação:
Processo
de
Estabilidade
Apensos:
10031/2016-1,
08450/2016-7
Servidor
TCEES:
JULIA
SASSO
ALIGHIERI
Deliberações: Decisão. Homologação no estágio probatório. Conﬁrmação
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no cargo. Homologação.
Total: 2 processos
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Processo:

03080/1995-1

Unidade
tas

gestora:
do

Classiﬁcação:

Tribunal

de

Con-

Estado

do

Espírito

Santo

Admissão

de

Servidores

Efetivos

Apensos:

02757/2010-7

A L E R TA P E R S O N A L I Z A D O
Acompanhe de maneira fácil e rápida as

PUPO

decisões de seu interesse publicadas no

Deliberações: Acórdão. Considerar como parte integran-

Diário Oficial de Contas (DOC) do

te do Acórdão 1160/2018 a Ata da 8ª Sessão Administra-

Tribunal de Contas.

Servidor

TCEES:

JOSE

CLAUDIO

DEL

tiva de 2018. Ciência.

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

Processo:
Unidade
tas

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.

00617/2018-1
gestora:

do

Tribunal

Estado

Classiﬁcação:

do

de

Con-

Espírito

Santo

Recurso

Inominado

Apensos:

00966/1995-9

Interessado: ANA LUIZA GARCIA VIEIRA [ANTONIO

AUGUSTO

GENELHU

JUNIOR

(OAB:

1946-

ES), JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO (OAB: 9713ES),

MARCIO

DELL

SANTO

(OAB:

6625-ES)]

Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Decisão. Converter em diligência para manifestação da recorrente.
Prazo 10 dias.
Total: 2 processos
Total geral: 6 processos
www.tce.es.gov.br
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Atos dos Relatores

RELATORES

Decisão Monocrática 01964/2018-1
O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe determinar a instrução do feito pelas unidades técnicas; determinar a juntada
de documentos que lhe tenham sido encaminhados, pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria; determinar o desentranhamento de documentos dos processos, anexação, apensamento e
outras medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;
Além de decidir, em qualquer fase, sobre pedido de
vista e cópia dos autos do processo, que lhe tenha
sido encaminhado por interessado; determinar a
coleta de provas, caso não produzidas pela unidade técnica competente, em busca da verdade real;
Também cabe ao Relator determinar a realização
das diligências necessárias à escorreita instrução do
processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da veriﬁcação de fatos ou atos
considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o seu cumprimento; dentre outras competências
conforme Regimento Interno.

Processos: 05830/2007-6, 08228/2014-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: CMBG - Câmara Municipal de Baixo Guandu
Relator: Domingos Augusto Taufner
Terceiro interessado: DARY ALVES PAGUNG, LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO

Parecer 6249/2018-6, ﬂs. 462, subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pela expedição da quitação à Sra. Luciane Régia Pinheiro Cardozo Vingi, quanto à MULTA pecuniária individual no valor
de 500 VRTE e posterior arquivamento do feito, na forma do art. 330, II e IV, do RITCEES, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de
contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
É o relatório, passo a fundamentar.

RELATÓRIO

FUNDAMENTAÇÃO

Tratam os autos de Denúncia, em face dos Srs. Dary Alves Pagung e Luciane Régia Cardozo Vingi, presidentes
da Câmara Municipal de Baixo Guandu nos exercícios de
2005 e 2007, respectivamente, tendo em vista supostas
irregularidade, relativas à promoção pessoal de vereadores.

Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º,
estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual delegou aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.

O Acórdão TC 364/2010, condenou o Srs. Dary Alves Pagung e Luciane Régia Cardozo Vingi, ao pagamento de
multa pecuniária individual no valor correspondente a
500 VRTE.
Infere-se da informação às ﬂs. 426 que o trânsito em
julgado do Acórdão supracitado consumou-se em
02/03/2011.
A Decisão TC-5034/2017 determinou o arquivamento do
feito sem baixa do débito/responsabilidade de Dary Alves Pagung e Luciane Régia Pinheiro Cardozo Vingi em
razão dos protestos extrajudiciais das CDAs referentes às
multas aplicadas pelo acórdão v. condenatório.

Veriﬁco que, conforme o Termo de Veriﬁcação TC
74/2018, Sra. Luciane Régia Pinheiro Cardozo Vingi, efetuou o pagamento integral da multa individual a ela imputada no valor de 500 VRTE.
Dessa forma, em virtude do pagamento integral da multa, entendo que a mesma está devidamente quitada,
tendo em vista que foram preenchidos os requisitos dispostos no art. 460 do Regimento Interno, vejamos:

A Secretaria do Ministério Público de Contas por meio do
Termo de Veriﬁcação nº. 74/2018 (ﬂs. 453/454) certiﬁca
que a Sra. Luciane Régia Pinheiro Cardozo Vingi, recolheu integralmente o valor da multa a ela aplicada.

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

Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do

Ressalto, porém, que em virtude da ausência de paga-

www.tce.es.gov.br
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mento da multa aplicada aos demais responsáveis, os
autos deveram seguir o trâmite regimental.
DECISÃO
Ante ao exposto, DECIDO:
Dar a devida QUITAÇÂO da MULTA aplicada à Sra. Luciane Régia Pinheiro Cardozo Vingi, nos termos do artigo
460 do Regimento Interno deste Tribunal.
Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso II e IV, do Regimento Interno.
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
Vitória ES, 19 de dezembro de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01965/2018-5
Processos: 02326/2000-3, 00283/2000-5, 03092/19995, 01904/1999-2, 04719/1998-1
Classiﬁcação: Pedido de Revisão
UG: PMARN - Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo
Relator: Marcos Miranda Madureira
Requerente: SEBASTIAO ALVES CALDEIRA
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Sebastião Alves Caldeira, em face do Acórdão TC 376/199, reformado pelo Acórdão TC 051/2003,
que condenou o Sr. Sebastião ao ressarcimento do erário municipal de Alto Rio Novo no valor de R$ 34.900,47
(trinta e quatro mil, novecentos reais, e quarenta e sete
centavos), bem como em multa pecuniária no montante
equivalente a 800 Uﬁr.
O Acórdão TC 376/199 reiterado pelo Acórdão TC
051/2003, condenou o Sr. Sebastião Alves Caldei-

ra, ao ressarcimento ao erário municipal o valor de R$
34.900,47 (trinta e quatro mil, novecentos reais, e quarenta e sete centavos) bem como em multa pecuniária
no montante equivalente a 800 Uﬁr.
Infere-se da informação 346 que o trânsito em julgado
consumou-se em 06/03/2003.
A Decisão TC 1908/2018, concedeu a quitação ao responsável em razão do recolhimento da multa a ele aplicada.
O Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública
(Processo nº 053.02.000120-1) em face do responsável
inadimplente, cujo objeto constitui a cobrança dos débitos instituídos pelos acórdãos supracitados.
O feito ﬁcou sob a guarda do Ministério Público de Contas para ﬁns de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 6231/2018-6 subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento
dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao Sr. Sebastião Alves Caldeira, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os
devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º,
estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019, delegando-se aos relatores competência pawww.tce.es.gov.br

ra deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá
ser arquivado, sem contudo, proceder-se à baixa do débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação.
DECISÃO
Ante ao exposto, DECIDO:
Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/responsabilidade do Sr. Sebastião Alves Caldeira.
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
Vitória ES, 19 de dezembro de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
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Decisão Monocrática 01966/2018-1
Processos: 03385/2016-9, 07113/2016-6, 07141/2013-3
Classiﬁcação: Pedido de Reexame
UG: CMC - Câmara Municipal de Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: ADILSON AVELINA DOS SANTOS, MARCOS
BRUNO BASTOS
Procuradores: JOAO VICTOR DE FREITAS ESPINDULA (OAB:
13592-ES), JOAO BATISTA
BARBOZA (OAB: 17741-ES, OAB: 165671-RJ)
RELATÓRIO
Tratam os autos de Pedido de Reexame interposto pelo Sr.
Adilson Avelina dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Cariacica, em face do Acórdão TC 1576/2015, prolatado nos autos do Processo TC 7141/2014.
O Acórdão TC-1576/2015 – Plenário, reiterado pelo Acórdão TC-981/2017 – Plenário, condenou os Srs. Adilson Avelina dos Santos e Marcos Bruno Bastos multa pecuniária individual no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Infere-se da certidão às ﬂs. 146 que o trânsito em julgado do acórdão supracitado consumou-se em 17/11/2017.
A Secretaria do Ministério Público de Contas por meio do
Termo de Veriﬁcação nº. 106/2018, ﬂs. 196/197 certiﬁca
que o Sr. Marcos Bruno Bastos recolheu integralmente o
valor da multa a ele aplicada.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer 6053/2018-7. ﬂs. 200, subscrito pelo Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira, concluindo pela expedição da
quitação ao Sr. Marcos Bruno Bastos quanto à multa pecuniária individual no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
aplicada pelo acórdão condenatório, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de
contas para ﬁscalização e monitoramento da execução do

v. acórdão condenatório quanto à multa aplicada a Adilson
Avelina dos Santos.
É o relatório, passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como a pela
Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL – TCEES
10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual delegou aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Veriﬁco que o valor correspondente a multa aplicada ao
responsável Sr. Marcos Bruno Bastos, foi pago integralmente, conforme os Termo de Veriﬁcação nº.106/2018,
expedido pela Secretária do Ministério Público de Contas.
Portanto, entendo que a multa está devidamente quitada,
tendo em vista que foram preenchidos os requisitos dispostos no art. 460 do Regimento Interno, vejamos:
Art. 460. Comprovado o recolhimento integral, o Tribunal
expedirá a quitação do débito ou da multa ao responsável, após audiência do Ministério Público junto ao Tribunal.
DECISÃO
Ante ao exposto, DECIDO:
Dar a devida QUITAÇÂO da MULTA aplicada ao Sr. Sr. Marcos Bruno Bastos, nos termos do artigo 460 do Regimento
Interno deste Tribunal.
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
Vitória ES, 19 de dezembro de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br
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