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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

PORTARIA 180-P, DE 13 DE JUNHO DE 2019.
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;

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que consta no
caderno processual TC - 1032/2004,
RESOLVE:
efetuar a progressão por escolaridade do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto nos artigos 11, 12 e 14 da Lei Complementar Estadual
622, de 8 de março de 2012, conforme abaixo:
MATR.
203132

NOME
NÍVEL
Klayson Sesana Bonatto III

REF.
14

VIGÊNCIA
1/6/2019

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

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

www.tce.es.gov.br
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ATOS DO PLENÁRIO

PLENÁRIO

Atos do Plenário
Pautas das Sessões - Plenário

Classificação: Recurso Inominado
Apensos: 01758/2014-2
Interessado: ELIAS CORREA LIRA

PAUTA DA 7ª SESSÃO ADMINISTRATIVA DO PLENÁRIO
COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO

TERÇA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2019, ÀS 13:00

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

A Secretaria Geral das Sessões, com base na Portaria N
nº 069, de 17 de outubro de 2017, convoca, nos termos
do artigo 64 do Regimento Interno, para a 7ª Sessão
Plenária Administrativa do corrente exercício, a ser
realizada no dia 2 de julho de 2019, terça-feira, às 13:00,
na Sala das Sessões “Francisco Lacerda de Aguiar”, para
deliberação dos seguintes processos:
CONSELHEIRO

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)]

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Co�a Lova�
Marco Antônio da Silva

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

Ministério Público Especial de Contas
Luciano Vieira - Procurador-Geral

Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo

Classificação: Recurso Inominado

Classificação: Corregedoria - Sindicância

(HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)

Processo: 01618/2019-6

Processo: 05438/2018-7
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas

Total: 1 processo

Processo: 03092/2019-5
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do

CONSELHEIRO
SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Processo: 09900/2013-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo
www.tce.es.gov.br

Espírito Santo
Classificação: Recurso Inominado
Recorrente: Servidor público (GILBERTO BORGES
CASTELLO JUNIOR)
Processo: 10085/2019-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do
Terça-feira, 18 de junho de 2019
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Espírito Santo

Apensos: 01350/2012-9

Classificação: Administração Geral > Recursos Humanos
> Embargos de Declaração

Recorrente: VANESSA DO LIVRAMENTO LUZ

Recorrente: Servidor público (JOSE ANTONIO ALMEIDA
PIMENTEL)
Total: 5 processos

Processo: 05995/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03001/2019-8, 05530/2018-3, 06979/2014-9

Total geral: 6 processos
Nos termos do art. 68 do Regimento Interno, fica o Exmo.
Sr. Procurador-Geral do Ministério Público junto ao
Tribunal, ou seu substituto legal, convidado a participar
da referida sessão.
PAUTA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO
TERÇA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2019 ÀS 14:00
Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação
e julgamento pelo Plenário, em Sessão Ordinária, nos
termos dos artigos 60, 61, 67, 101, 102, 327 e 328 do
Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo,
entretanto, nessa Sessão ou em Sessões subsequentes,
proceder-se ao julgamento de processos adiados ou
constantes de pautas já publicadas.
CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 04878/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Fundão
Classificação: Pedido de Reexame

Interessado: ASSESSORIA E CONSULTORIA SESSE LTDA,
CASSYUS DE SOUZA SESSE, Cidadão [CASSYUS DE SOUZA
SESSE (OAB: 27339-ES, OAB: 181139-RJ), CASSYUS DE
SOUZA SESSE (OAB: 27339-ES, OAB: 181139-RJ), CASSYUS
DE SOUZA SESSE (OAB: 27339-ES, OAB: 181139-RJ)],
DOUGLAS MARCHIORI RODRIGUES, JOAO HILARIO
LIEVORE DE BRANDAO, LEONARDO DOS SANTOS
SILVA, LILIANA MARIA REZENDE BULLUS, ROSANA
FERREIRA DE MENDONCA OLIVEIRA, SUELI APARECIDA
DALMALIN [CASSYUS DE SOUZA SESSE (OAB: 27339-ES,
OAB: 181139-RJ)], TANIA CECILIA CHARPINEL DINIZ
Recorrente: JOSE CARLOS DE ALMEIDA [HEVERTON
DE OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR (OAB: 20661-ES), JOSE
CARLOS NASCIF AMM (OAB: 1356-ES), LUIZ BERNARD
SARDENBERG MOULIN (OAB: 12365-ES), PABLO DE
ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES), RODRIGO JOSE
PINTO AMM (OAB: 10347-ES), SILVIA CRISTINA VELOSO
(OAB: 19793-ES), VICTOR BELIZARIO COUTO (OAB: 12606ES)]
Processo: 03001/2019-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 05995/2018-9, 05530/2018-3, 06979/2014-9
www.tce.es.gov.br

Interessado: ASSESSORIA E CONSULTORIA SESSE LTDA,
CASSYUS DE SOUZA SESSE, Cidadão [CASSYUS DE SOUZA
SESSE (OAB: 27339-ES, OAB: 181139-RJ), CASSYUS
DE SOUZA SESSE (OAB: 27339-ES, OAB: 181139-RJ)],
JOAO HILARIO LIEVORE DE BRANDAO, JOSE CARLOS DE
ALMEIDA [HEVERTON DE OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR
(OAB: 20661-ES), JOSE CARLOS NASCIF AMM (OAB:
1356-ES), LUIZ BERNARD SARDENBERG MOULIN (OAB:
12365-ES), PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB:
10300-ES), RODRIGO JOSE PINTO AMM (OAB: 10347ES), SILVIA CRISTINA VELOSO (OAB: 19793-ES), VICTOR
BELIZARIO COUTO (OAB: 12606-ES)], LEONARDO DOS
SANTOS SILVA, LILIANA MARIA REZENDE BULLUS, ROSANA
FERREIRA DE MENDONCA OLIVEIRA, SUELI APARECIDA
DALMALIN [CASSYUS DE SOUZA SESSE (OAB: 27339-ES,
OAB: 181139-RJ)], TANIA CECILIA CHARPINEL DINIZ
Recorrente: DOUGLAS MARCHIORI RODRIGUES [CASSYUS
DE SOUZA SESSE (OAB: 27339-ES, OAB: 181139-RJ)]
Total: 3 processos

CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 03675/2018-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cariacica
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: ANGELO CESAR LUCAS [ANIEL LUCIO DA
SILVA]

Terça-feira, 18 de junho de 2019
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Processo: 09125/2019-7

Processo: 01277/2011-7

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra

Classificação: Pedido de Revisão

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Interessado: ANTONIO LIMA FILHO [ALESSANDRA DE
ALMEIDA LAMBERTI (OAB: 8700-ES), GERALDO ELIAS
BRUM, LEONARDO NUNES MARQUES (OAB: 9579-ES),
RICARDO BARROS BRUM (OAB: 55935-BA, OAB: 8793-ES,
OAB: 121467-MG, OAB: 213126-RJ)], CARLOS OLIVEIRA
GALVEAS [ARNALDO BRASIL FRAGA (OAB: 20316ES), Gustavo Miguez Costa, JOANA BARROS VALENTE
(OAB: 16012-ES)], ELIZETE SHERRING SIQUEIRA, ELIZEU
MOREIRA DOS SANTOS, EMILIO MAMERI NETO, EVANDRO
DE CASTRO BASTOS, JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR,
LUCIANA VELLOZO SANTOS, LUCIANO SANTOS REZENDE,
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS [ANA CAROLINNY BORGES
SILVA (OAB: 23825-ES), LUCIANO CEOTTO (OAB: 9183-ES)],
MARIA BERNADETE AGUIRRE VON RANDOW [ARNALDO
BRASIL FRAGA (OAB: 20316-ES), Gustavo Miguez Costa,
JOANA BARROS VALENTE (OAB: 16012-ES)], MARIA
REGINA LOPES GOMES, MAURICIO RIBEIRO DE SOUZA
JUNIOR, WANIA MALHEIROS BARBOSA ALVES, WILLIAM
GALVAO LOPES

Exercício: 2010
Apensos: 08728/2010-1
Interessado: PREFEITURA SERRA
Responsável: ALDAIR CELESTINO XAVIER DE SOUZA,
ALESSANDRA COSTA FERREIRA NUNES, ANNELICE
APARECIDA GOMES NUNES DO ROSARIO, ANTONIO
SERGIO ALVES VIDIGAL, CARLOS AUGUSTO DA MOTTA
LEAL, EDUARDO BERGANTINI CASTIGLIONI, EDUARDO
DALLA BERNARDINA, ESTEVAO GONCALVES, FABRICIO
TOSCANO, IMPACTO MAQUINAS EQUIPAMENTOS E
SERVICOS LTDA, IZOLINA MARCIA LAMAS SILVA, JOEL
LYRIO JUNIOR, JULIA PAULA DE QUEIROZ REZENDE,
LEONARDO BIS DOS SANTOS, MALFIZA SOARES DE
PAULA, MARCELO OTONE AGUIAR, MARCOS ANTONIO
TELES GONCALVES, MARIA DE NAZARETH MOTTA
LIBERATO, NAZARET PIMENTEL, NEUZA NUNES DIAS,
OSMAR ALVES NASCIMENTO, ROSANA CARLOS RIBEIRO
VICENTE, SILVANI ALVES PEREIRA
Processo: 09662/2018-3

Requerente: FABIO RIBEIRO TANCREDI [JHENNIFER
CAVALCANTE DA COSTA (OAB: 24624-ES), LUCIANO
CEOTTO (OAB: 9183-ES)]

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

Total: 2 processos

Apensos: 09655/2018-3, 09191/2010-1, 08724/2010-3,
08275/2010-2

CONSELHEIRO

Interessado: 2 C TECNOLOGIA LOCACAO E SERVICOS LTDA.,
ADRIANA LEPPAUS [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], AMILTON
GONCALVES DA SILVA, ANDERSON PERCILIOS, CREUZA
BARBOSA DA SILVA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

Classificação: Pedido de Reexame

www.tce.es.gov.br

ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], DANIEL
RODRIGUES TEIXEIRA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], DARLEY
JANSEN ESPINDULA [RICARDO TAUFFER PADILHA (OAB:
8547-ES)], FLORA MARIA ENDLICH MARQUES [LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO
(OAB: 17169-ES)], GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS DE
LIMPEZA LTDA, LEOMAR LAURETT [LUISA PAIVA MAGNAGO
(OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169ES)], MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO, OSMAR KINSCH [LUISA PAIVA MAGNAGO
(OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169ES)], OSVALDO WOLKARTT [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)],
PAULO CALOT [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], RAMILSON
COUTINHO RAMOS [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)],
ROBERTO DIAS RIBEIRO [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)],
ROMERO LUIZ ENDRINGER [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB:
12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)],
RONALDO MARTINS PRUDENCIO [HELIO DEIVID AMORIM
MALDONADO (OAB: 15728-ES), HELIO MALDONADO
JORGE (OAB: 2412-ES), LEANDRO JOSE DONATO SARNAGLIA
(OAB: 18810-ES), RODRIGO CONHOLATO SILVEIRA (OAB:
13397-ES)], ROSIMEIRE LEPPAUS [LUISA PAIVA MAGNAGO
(OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169ES)], SERGIO ANGELI LAGO, TOP SERVICOS MANUTENCAO
E LOCACAO LTDA
Recorrente: ASSOCIACAO MONTANHAS CAPIXABAS
TURISMO & EVENTOS [BATISTA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, LUCIAN QUINTAES CARDOSO (OAB: 24803ES), RODRIGO KLEIN FORNAZELLI MONTEIRO (OAB: 22245Terça-feira, 18 de junho de 2019
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ES), THIAGO BATISTA BERNARDO GARCIA], JEFFERSON
RODRIGUES [CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO (OAB:
10818-ES), LUCIAN QUINTAES CARDOSO (OAB: 24803-ES),
RODRIGO KLEIN FORNAZELLI MONTEIRO (OAB: 22245-ES)]
Processo: 03331/2019-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 00200/2018-5
Interessado: LUCIANO DE PAIVA ALVES, LUCIANO MORISCO
RIBEIRO, THIAGO PECANHA LOPES
Recorrente: Ministério Público de Contas
Total: 3 processos

CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 07480/2018-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Presidente
Kennedy, Câmara Municipal de Alegre, Câmara Municipal
de Anchieta, Câmara Municipal de Apiacá, Câmara
Municipal de Aracruz, Câmara Municipal de Águia Branca,
Câmara Municipal de Afonso Cláudio, Câmara Municipal de
Alfredo Chaves, Câmara Municipal de Água Doce do Norte,
Câmara Municipal de Alto Rio Novo, Câmara Municipal de
A�lio Vivácqua, Câmara Municipal de Brejetuba, Câmara
Municipal de Boa Esperança, Câmara Municipal de Baixo
Guandu, Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, Câmara
Municipal de Barra de São Francisco, Câmara Municipal de
Cariacica, Câmara Municipal de Castelo, Câmara Municipal

de Colatina, Câmara Municipal de Conceição da Barra,
Câmara Municipal de Conceição do Castelo, Câmara
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Câmara Municipal
de Domingos Martins, Câmara Municipal de Dores do
Rio Preto, Câmara Municipal de Divino de São Lourenço,
Câmara Municipal de Ecoporanga, Câmara Municipal de
Fundão, Câmara Municipal de Guaçuí, Câmara Municipal de
Guarapari, Câmara Municipal de Governador Lindenberg,
Câmara Municipal de Ibatiba, Câmara Municipal de
Ibiraçu, Câmara Municipal de Ibitirama, Câmara Municipal
de Iconha, Câmara Municipal de Irupi, Câmara Municipal
de Itaguaçu, Câmara Municipal de Itapemirim, Câmara
Municipal de Itarana, Câmara Municipal de Iúna, Câmara
Municipal de Jaguaré, Câmara Municipal de Jerônimo
Monteiro, Câmara Municipal de João Neiva, Câmara
Municipal de Linhares, Câmara Municipal de Laranja
da Terra, Câmara Municipal de Mantenópolis, Câmara
Municipal de Marataízes, Câmara Municipal de Marilândia,
Câmara Municipal de Montanha, Câmara Municipal de
Mucurici, Câmara Municipal de Muqui, Câmara Municipal
de Marechal Floriano, Câmara Municipal de Muniz Freire,
Câmara Municipal de Mimoso do Sul, Câmara Municipal
de Nova Venécia, Câmara Municipal de Pancas, Câmara
Municipal de Pinheiros, Câmara Municipal de Piúma,
Câmara Municipal de Ponto Belo, Câmara Municipal de
Pedro Canário, Câmara Municipal de Rio Bananal, Câmara
Municipal de Rio Novo do Sul, Câmara Municipal de Serra,
Câmara Municipal de Sooretama, Câmara Municipal de
São Domingos do Norte, Câmara Municipal de São José do
Calçado, Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Câmara
Municipal de São Mateus, Câmara Municipal de Santa
Maria de Jetibá, Câmara Municipal de São Roque do Canaã,
Câmara Municipal de Santa Teresa, Câmara Municipal de
Viana, Câmara Municipal de Vitória, Câmara Municipal de
Vargem Alta, Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante,
www.tce.es.gov.br

Câmara Municipal de Vila Pavão, Câmara Municipal de
Vila Valério, Câmara Municipal de Vila Velha, Câmara
Municipal de São Gabriel da Palha, Prefeitura Municipal
de Alegre, Prefeitura Municipal de Anchieta, Prefeitura
Municipal de Apiacá, Prefeitura Municipal de Aracruz,
Prefeitura Municipal de Águia Branca, Prefeitura Municipal
de Afonso Cláudio, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves,
Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, Prefeitura
Municipal de Alto Rio Novo, Prefeitura Municipal de A�lio
Vivácqua, Prefeitura Municipal de Brejetuba, Prefeitura
Municipal de Boa Esperança, Prefeitura Municipal de
Baixo Guandu, Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte, Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco,
Prefeitura Municipal de Cariacica, Prefeitura Municipal
de Castelo, Prefeitura Municipal de Colatina, Prefeitura
Municipal de Conceição da Barra, Prefeitura Municipal de
Conceição do Castelo, Prefeitura Municipal de Cachoeiro
de Itapemirim, Prefeitura Municipal de Domingos Martins,
Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, Prefeitura
Municipal de Divino de São Lourenço, Prefeitura Municipal
de Ecoporanga, Prefeitura Municipal de Fundão, Prefeitura
Municipal de Guaçuí, Prefeitura Municipal de Guarapari,
Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, Prefeitura
Municipal de Ibatiba, Prefeitura Municipal de Ibiraçu,
Prefeitura Municipal de Ibitirama, Prefeitura Municipal de
Iconha, Prefeitura Municipal de Irupi, Prefeitura Municipal
de Itaguaçu, Prefeitura Municipal de Itapemirim, Prefeitura
Municipal de Itarana, Prefeitura Municipal de Iúna,
Prefeitura Municipal de Jaguaré, Prefeitura Municipal de
Jerônimo Monteiro, Prefeitura Municipal de João Neiva,
Prefeitura Municipal de Linhares, Prefeitura Municipal de
Laranja da Terra, Prefeitura Municipal de Mantenópolis,
Prefeitura Municipal de Marataízes, Prefeitura Municipal
de Marilândia, Prefeitura Municipal de Montanha,
Prefeitura Municipal de Mucurici, Prefeitura Municipal
Terça-feira, 18 de junho de 2019
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de Muqui, Prefeitura Municipal de Marechal Floriano,
Prefeitura Municipal de Muniz Freire, Prefeitura Municipal
de Mimoso do Sul, Prefeitura Municipal de Nova Venécia,
Prefeitura Municipal de Pinheiros, Prefeitura Municipal
de Piúma, Prefeitura Municipal de Pancas, Prefeitura
Municipal de Ponto Belo, Prefeitura Municipal de Pedro
Canário, Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy,
Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Prefeitura Municipal
de Rio Novo do Sul, Prefeitura Municipal de Serra,
Prefeitura Municipal de Sooretama, Prefeitura Municipal
de São Domingos do Norte, Prefeitura Municipal de
São Gabriel da Palha, Prefeitura Municipal de São José
do Calçado, Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina,
Prefeitura Municipal de São Mateus, Prefeitura Municipal
de Santa Maria de Jetibá, Prefeitura Municipal de São
Roque do Canaã, Prefeitura Municipal de Santa Teresa,
Prefeitura Municipal de Viana, Prefeitura Municipal de
Vitória, Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Prefeitura
Municipal de Vila Valério, Prefeitura Municipal de Venda
Nova do Imigrante, Prefeitura Municipal de Vila Pavão,
Prefeitura Municipal de Vila Velha, Assembleia Legislativa
do Estado do Espírito Santo, Governo do Estado do Espírito
Santo, Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Processo: 07577/2018-3
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro
de Itapemirim
Classificação: Agravo
Interessado: EDISON VALENTIM FASSARELLA [VALDE
MOURA DE JESUS JUNIOR]

PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO
CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]
Processo: 00376/2019-9

CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo: 01072/2007-1

Unidade gestora: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas

Unidade gestora: Fundo Estadual de Defesa do Consumidor

Classificação: Consulta

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Consulente: ANDREZZA ROSALEM VIEIRA, SECRETARIA
DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Exercício: 2006

Processo: 02431/2019-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Linhares
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 05841/2017-1
Recorrente: MARIA BERNARDETE BRAZ [CARLOS
ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES), RICARDO
CLAUDINO PESSANHA (OAB: 10406-ES, OAB: 181289-RJ)]
Processo: 08062/2019-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Recurso de Reconsideração
Interessado: GESIANY MERLIM BANZA, IRINEU
LUIZ ZOTELLE, MARIO SERGIO LUBIANA, TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA [WANDERLEY ROMANO DONADEL
(OAB: 18703-GO, OAB: 78870-MG, OAB: 223820-RJ, OAB:
422887-SP)]
Recorrente: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
LTDA [ANDREOTTE NORBIM LANES (OAB: 10420-ES)]
Total: 5 processos

Recorrente: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS [LUISA
www.tce.es.gov.br

Apensos: 00425/2009-1, 02569/2008-2, 00136/2008-3
Interessado: FUNDO ESTADUAL DEFESA CONSUMIDOR
Responsável: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES
VIANA [EDY GONCALVES PEREIRA (OAB: 167404-SP),
EMERSON MOISES DANTAS DE MEDEIROS (OAB: 275295SP), JOSE LUIZ TORO DA SILVA (OAB: 110493-RJ, OAB:
76996-SP), VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA (OAB:
141933-RJ, OAB: 181164-SP)], CELSO KOHLER CALDAS,
FELIPE NUNES CARRAFA [LAURO COIMBRA MARTINS
(OAB: 10132-ES)], RENATA NUNES QUINTAES [Esmeralda
Fiorotti da Rocha Rosado, MOACYR ROSADO]
Processo: 07774/2016-9
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Desenvolvimento
da Cidade de Vitória
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: PLAMARC LTDA [NELSON WILIANS
FRATONI RODRIGUES (OAB: 3600-AC, OAB: 9395A-AL,
OAB: A598-AM, OAB: 1551A-AP, OAB: 24290-BA, OAB:
16599A-CE, OAB: 9348A-MA, OAB: 107878-MG, OAB:
13043A-MS, OAB: 00922-PE, OAB: 8202-PI, OAB: 30916PR, OAB: 25136-DF, OAB: 15111-ES, OAB: 27024-GO, OAB:
372A-RR, OAB: 80025A-RS, OAB: 23729-SC, OAB: 11065ATerça-feira, 18 de junho de 2019
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MT, OAB: 15201A-PA, OAB: 128341A-PB, OAB: 484A-SE,
OAB: 128341-SP, OAB: 4.923A-TO, OAB: 136118-RJ, OAB:
725A-RN, OAB: 4875-RO)]

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Responsável: LENISE MENEZES LOUREIRO, PAULO
HENRIQUE PENA ANDRADE

Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 05684/2017-4

Terceiro interessado: ALL SPACE VISAO PUBLICIDADE LTDA

Recorrente: PAULO LEMOS BARBOSA

Processo: 09619/2018-7
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 05513/2017-1
Interessado: FLORINETTE PINTO RIDOLPHI
Recorrente: JOSANGELA AMORIM DE OLIVEIRA [YURI
MADEIRA AYRES (OAB: 25363-ES)]
Processo: 01519/2019-8
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: Pedido de Reexame
Apensos: 02274/2019-1, 02147/2019-1, 09318/2017-6
Interessado: 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
Recorrente: ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES

Processo: 02145/2019-1

Processo: 02147/2019-1
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: Pedido de Reexame
Apensos: 02274/2019-1, 01519/2019-8, 09318/2017-6
Interessado: 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
Recorrente: GEDELIAS DE SOUZA
Processo: 02274/2019-1
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
www.tce.es.gov.br

de Mimoso do Sul
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 02147/2019-1, 01519/2019-8, 09318/2017-6
Interessado: ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES, ANGELO
CESAR LUCAS, ANGELO GUARCONI JUNIOR, GEDELIAS DE
SOUZA, JOSE CARLOS BARRETO RANGEL, ROGERIO CEZAR,
WARLEN CESAR BORTOLI, WILTON MINARINI DE SOUZA
FILHO
Recorrente: WILLIAN DE SOUZA DUARTE [VANDA
BITENCOURT PINHEIRO BUENO]
Total: 7 processos

CONSELHEIRO
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Processo: 01330/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iconha, Prefeitura
Municipal de Pinheiros, Prefeitura Municipal de Alegre,
Prefeitura Municipal de Anchieta, Prefeitura Municipal
de Apiacá, Prefeitura Municipal de Aracruz, Prefeitura
Municipal de Águia Branca, Prefeitura Municipal de Afonso
Cláudio, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, Prefeitura
Municipal de Água Doce do Norte, Prefeitura Municipal
de Alto Rio Novo, Prefeitura Municipal de A�lio Vivácqua,
Prefeitura Municipal de Brejetuba, Prefeitura Municipal
de Boa Esperança, Prefeitura Municipal de Baixo Guandu,
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, Prefeitura
Municipal de Barra de São Francisco, Prefeitura Municipal
de Cariacica, Prefeitura Municipal de Castelo, Prefeitura
Municipal de Colatina, Prefeitura Municipal de Conceição
Terça-feira, 18 de junho de 2019
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da Barra, Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo,
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Prefeitura
Municipal de Domingos Martins, Prefeitura Municipal de
Dores do Rio Preto, Prefeitura Municipal de Divino de São
Lourenço, Prefeitura Municipal de Ecoporanga, Prefeitura
Municipal de Fundão, Prefeitura Municipal de Guaçuí,
Prefeitura Municipal de Guarapari, Prefeitura Municipal de
Governador Lindenberg, Prefeitura Municipal de Ibatiba,
Prefeitura Municipal de Ibiraçu, Prefeitura Municipal
de Ibitirama, Prefeitura Municipal de Irupi, Prefeitura
Municipal de Itaguaçu, Prefeitura Municipal de Itapemirim,
Prefeitura Municipal de Itarana, Prefeitura Municipal de
Iúna, Prefeitura Municipal de Jaguaré, Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro, Prefeitura Municipal de João Neiva,
Prefeitura Municipal de Linhares, Prefeitura Municipal de
Laranja da Terra, Prefeitura Municipal de Mantenópolis,
Prefeitura Municipal de Marilândia, Prefeitura Municipal
de Montanha, Prefeitura Municipal de Mucurici, Prefeitura
Municipal de Muqui, Prefeitura Municipal de Marataízes,
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, Prefeitura
Municipal de Muniz Freire, Prefeitura Municipal de Mimoso
do Sul, Prefeitura Municipal de Nova Venécia, Prefeitura
Municipal de Piúma, Prefeitura Municipal de Pancas,
Prefeitura Municipal de Ponto Belo, Prefeitura Municipal
de Pedro Canário, Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy, Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Prefeitura
Municipal de Rio Novo do Sul, Prefeitura Municipal de
Serra, Prefeitura Municipal de Sooretama, Prefeitura
Municipal de São Domingos do Norte, Prefeitura Municipal
de São Gabriel da Palha, Prefeitura Municipal de São José
do Calçado, Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina,
Prefeitura Municipal de São Mateus, Prefeitura Municipal
de Santa Maria de Jetibá, Prefeitura Municipal de São
Roque do Canaã, Prefeitura Municipal de Santa Teresa,
Prefeitura Municipal de Viana, Prefeitura Municipal de

Vitória, Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Prefeitura
Municipal de Vila Valério, Prefeitura Municipal de Venda
Nova do Imigrante, Prefeitura Municipal de Vila Pavão,
Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Controle
Levantamento

Externo

-

Fiscalização

-

Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Consulta
Consulente: CLEUZEI MIRANDA SMARZARO MOREIRA,
JOAO CLAUDIO DE ALBUQUERQUE CALAZANS SANTOS
Total: 1 processo

Processo: 07347/2018-7
Unidade gestora: Companhia Espírito Santense de
Saneamento

CONSELHEIRO SUBSTITUTO

Classificação: Controle
Representação

MARCO ANTÔNIO DA SILVA

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: Outras autoridades (MÁRCIA FRAINER
MIURA - JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA)
Processo: 00061/2019-4
Externo

-

Fiscalização

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo, Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classificação: Controle
Representação

Processo: 01713/2016-1

-

Representante: WAGNER LEITE NASCIMENTO
Responsável: BRUNO MARGOTTO MARIANELLI, GUERINO
LUIZ ZANON, LEONETHE BRAUM PEREIRA
Total: 3 processos

CONSELHEIRA SUBSTITUTA
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 04790/2019-7

Exercício: 2015
Responsável: BRUNO MARGOTTO MARIANELLI, TATIANA
PREZOTTI MORELLI
Total: 1 processo

Total geral: 25 processos

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO:
Dia 9 de julho de 2019 - terça-feira.

Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município de
www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 18 de junho de 2019
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Outras Decisões - Plenário
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s)
Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo
único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrandose os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo.
Decisão 01052/2019-1
Processos: 08422/2017-3, 00953/2018-6, 08421/20179, 08419/2017-1, 08418/2017-7, 01865/2014-5,
01103/2014-5

16046-ES), 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)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER –
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL – PRINCÍPIO DO FORMALISMO
MODERADO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
CARMO:

Classificação: Recurso de Reconsideração

I – RELATÓRIO

UG: TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo

Tratam-se de Recurso de Reconsideração interposto
pelo Sr. Luiz Carlos Reblin, em face do Acordão TC
1095/2017-3, que imputou multa individual no valor
de R$ 3.000,00 em razão de manter a irregularidade
referente à terceirização de atividade contínua típica
da administração e pesquisa de preço inadequada,
proferida nos autos do processo TC 1865/2014, in
verbis:

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: JOSE MARIA DE ABREU JUNIOR, ANTONIO
SERGIO ALVES VIDIGAL, AUDIFAX CHARLES PIMENTEL
BARCELOS, LEONARDO BIS DOS SANTOS, KELLY ROSE
AREAL, CLAUDIO JOSE MELLO DE SOUSA, DIONE DE
NADAI, MARIA ZANETE OVANI DOS SANTOS, VERA LUCIA
BAPTISTA CASTIGLIONI, MARIA DAS GRACAS COTA
Recorrente: LUIZ CARLOS REBLIN
Procuradores:Dione De Nadai, ATTILA KUSTER NETTO
(OAB: 13988-ES), FELIPE LOURENÇO BOTURAO
FERREIRA, MARIANA TONIATO DE SOUZA SILVARES
(OAB: 16300-ES), RODRIGO KENNEDY GUIMARAES
COSTA (OAB: 22815-ES), RODRIGO LISBOA CORREA
(OAB: 14588-ES), TATIANY OLIVEIRA BICALHO (OAB:
22481-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:

a) Com relação ao Processo TC 1865/2014, que trata
do Relatório de Auditoria Especial RA-O 032/2014 e da
ITI 617/2014, e ao Processo TC 1103/2014 (apenso),
que trata de Representação, levando-se em conta as
análises aqui procedidas e as motivações adotadas e
com base no inciso II, do artigo 95 c/c o artigo 99, §2º,
da Lei Complementar Estadual 621/2012, Reconheço
a PROCEDÊNCIA da representação, concluindo-se pela
manutenção das irregularidades descritas nos itens
4.1, 4.2, alínea “a”, 4.3, alíneas “a” e “b” e 4.5, da ITC
1582/2016, conforme segue:
www.tce.es.gov.br

a.1) TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE CONTÍNUA TÍPICA
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . (Referências: subitem
1.1 da ITI 617/2014 – DOC. 02 e 03 do RA-O 32/2014 –
subitem 4.1 da ITC 1582/2016 )
Critério: Princípios da legalidade, da impessoalidade
e da provisão de cargo público por meio de concurso,
com previsão no artigo 37, caput e inciso II; da CF/88;
princípios da finalidade e do interesse público e da
eficiência, contidos no caput do artigo 32 da CE/89 e
princípios da motivação suficiente e da razoabilidade,
inseridos no parágrafo segundo do artigo 45 da Carta
Estadual.
Responsáveis: Kelly Rose Areal (Superintendente de
Atenção à Saúde).
Luiz Carlos Reblin (Secretário Municipal de Saúde)
a.3) PESQUISA DE PREÇO INADEQUADA (Referência:
subitens 1.4 e 1.5 da ITI 617/2014 – subitem 4.3, alíneas
“a” e “b” da ITC 1582/2016)
Critério: Art. 3º, caput e art. 24, inciso IV, da Lei Federal
8.666/93.
a)Processo Administrativo Municipal nº 60.790/2013
(Docs. 05 e 06 do RA-O 32/2014 Vols. III e IV)
b)Processo Administrativo Municipal nº 60.788/2013
(Doc. 07 do RA-O 32/2014 Vols. IV e V)
Responsáveis: Luiz Carlos Reblin (Secretário de Saúde)
Maria Zanete
Suprimentos)

Ovani

dos

Santos

(Gerente

de

k) Rejeito as razões de justificativas apresentadas
pelo senhor Luiz Carlos Reblin (Secretário de Saúde),
condenando-o, com fulcro no artigo 114, parágrafo
único da LCE-ES 621/2012, ao pagamento da multa
Terça-feira, 18 de junho de 2019
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individua de R$ 3.000,00 (três mil reais), prevista no
artigo 135, inciso II, da norma legal citada, pela prática
dos atos ilícitos que causaram grave infração às normas
legais, presentificados nos subitens 5.1.1 e 5.1.3, alíneas
“a” e “b” da ITC 1582/2016.
Encaminhado os autos para área técnica foi elaborada
a Intrução Técnica de Recurso 328/2018, que ao
fim opinou pelo não conhecimento, sendo a mesma
acompanhada pelo Parececer do Ministério Público de
Contas 925/2019-7.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O recurso ora interposto visa impugnar o ACÓRDÃO
TC- 1095/2017-3, prolatado nos autos do TC1865/2014, que que imputou multa individual no valor
de R$ 3.000,00 em razão de manter a irregularidade
referente à terceirização de atividade con�nua �pica da
administração e pesquisa de preço inadequada.
Em Petição de Recurso 215/2017-8 requer que seja o
recurso de reconsideração conhecido e provido para
reformar o v. Acórdão objurgado no sentido de afastar a
irregularidade e via de consequência a multa.
II.1- PRELIMINARMENTE:
II.1.1 – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE:
Na análise da admissibilidade do recurso, verifico que
o Recorrente possui legitimidade processual, consoante
estabelece o artigo 396, I do RITCEES.
Consoante se verifica nos autos do TC 1865/2014,
Recurso de Reconsideração foi protocolizado em
26/10/2017, sendo assim, antes da notificação de
publicação do acordão TC 1095/2017-Plenário, e,
portanto, TEMPESTIVO.

No que tange ao cabimento tem-se que se trata de
recurso em face de processo originário com natureza de
fiscalização, e pelos termos do artigo 408, do RITCEES a
via recursal adequada seria o Pedido de Reexame, sendo
assim, aplicaria aqui a regra da fungibilidade, visto que o
prazo para interposição dos dois recursos é de 30 dias.
Pude constatar que em apenso consta processo TC
8418/2017, interposto pelo mesmo responsável em
face do mesmo acórdão, interposto ambos em na
mesma data, porém o presente auto foi protocolado
posteriormente com diferença de quatro minutos.
A área técnica em Instrução Técnica de Recurso
328/2018, bem como, Ministério Público de Contas, em
apertada síntese, pugnam pelo não conhecimento com
base no princípio da unicidade dos recursos e princípio
da unirrecorribilidade.
Cumpre ressaltar que o acórdão impugnado rejeitou as
justificativas do recorrente por duas irregularidades, quais
sejam, pesquisa de preço inadequada e terceirização de
atividade con�nua �pica da administração pública.
Pois bem, ao protocolar os recursos, o responsável o
fez de forma separada recorrendo da irregularidade
de pesquisa de preço nos presentes autos e quanto
a terceirização de atividade con�nua �pica da
administração nos autos do TC 8418/2017.
Nesse sentido, quadra, registrar que o processo
administrativo busca a obtenção dos fatos verdadeiros,
por isso, diz-se que vigora o Princípio da Verdade Real,
de maneira que deve se afastar a possibilidade de
acatar as verdades meramente formais. Ao julgador
cabe a missão de se valer de todos os meios legalmente
admitidos para obter o desejado conhecimento do
www.tce.es.gov.br

conteúdo jurídico posto a seu julgamento. Assim, o
poder de investigação do julgador, na busca de uma
decisão justa, é o mais amplo possível.
Em favor dos administrados, no processo administrativo
impera o princípio do informalismo dos atos processuais,
tornando este mais ﬂexível que o judicial, no sentido de
se permitir melhor coparticipação do administrado na
busca da verdade real.
Temos, ainda, que no processo administrativo também
vige o formalismo moderado e a instrumentalidade das
formas, que consiste, no âmbito administrativo, vedação
ao raciocínio simplista e exageradamente positivista. A
solução está no formalismo moderado, afinal as formas
têm por objetivo gerar segurança e previsibilidade e só
nesta medida devem ser preservadas.
III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, divergindo do entendimento exarado
pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas,
em especial, por não se vislumbrar prejuízo à tramitação
processual penso, que em nome do princípio do
relativismo da forma e da verdade material, VOTO no
sentido de que este Plenário aprove a seguinte proposta
de deliberação que submeto à consideração de Vossas
Excelências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo relator:
Terça-feira, 18 de junho de 2019
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1.1. CONHECER do Pedido de Reconsideração, acolhido
como pedido de reexame pelo princípio da fungibilidade;
1.2. DAR CIÊNCIA ao interessado;
1.3. ENCAMINHAR os autos a área técnica para análise
do mérito.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/06/2019 – 17ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01074/2019-8
Processo: 02968/2017-8
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: OBERACY EMMERICH JUNIOR, LUCIENE
MARIA BECACICI ESTEVES VIANNA, TYAGO RIBEIRO
HOFFMANN, VIACAO GRANDE VITORIA S.A, VIACAO
TABUAZEIRO LTDA, UNIMAR TRANSPORTES LTDA
Terceiro interessado: LUCIANO SANTOS REZENDE,

RUBEM FRANCISCO DE JESUS
Representante: Membros do Ministério Público de
Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Procuradores: MARCOS ALEXANDRE ALVES DIAS (OAB:
10378-ES), ALDIR MANOEL DE ALMEIDA (OAB: 4957-ES),
ANTONIO CARLOS SILVA (OAB: 5647-ES, OAB: 2516-RJ),
MARIANE PORTO DO SACRAMENTO (OAB: 22181-ES),
GABRIEL PONCIO MATTAR (OAB: 18549-ES), MARCUS
PEDRO STEIN AMBROZIO (OAB: 13790-ES), CARLOS
ELIAS ABUD (OAB: 3249-ES), ANTONIO MAURICE
SANTOS (OAB: 2033-ES), MUNIR ABUD DE OLIVEIRA
(OAB: 16634-ES)
CONTROLE
EXTERNO
–
FISCALIZAÇÃO
–
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITÓRIA – SECRETARIA DE TRANSPORTES, TRÂNSITO
E INFRAESTRUTURA URBANA – PREJUDICIAL DE
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
- REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA
COMPLEMENTAÇÃO DO ROL DE RESPONSÁVEIS –
DILIGÊNCIA – AUTUAÇÃO DE APARTADOS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação com pedido de medida
cautelar oferecida pelo Ministério Público de Contas do
Estado do Espírito Santo, em face do Prefeito Municipal
de Vitória, senhor Luciano Santos Rezende e outros,
questionando o reajuste nas tarifas do transporte
intermunicipal do Município de Vitória realizado em
16 de janeiro de 2017, por meio do Decreto Municipal
16.930/2017.
www.tce.es.gov.br

Nos termos da Decisão Monocrática 00591/20177 (Peça 12), o então conselheiro relator determinou a
notificação do senhor Luciano Santos Rezende, prefeito
municipal, do senhor Thyago Hoﬀman, secretário
municipal de transportes, trânsito e infraestrutura e
transporte do Município de Vitória e do senhor Jaime
Carlos de Angeli, representante da SETPES no Conselho
Municipal de Trânsito e Transporte do Município de
Vitória, para manifestação quanto à representação.
Em resposta, foram apresentados, tempestivamente, os
seguintes documentos eletrônicos: Defesa/Justificativa
00151/201-1 (Peça 21), Defesa/Justificativa 00152/20176 (Peça 25) e Defesa/Justificativa 00153/2017-1 (Peça
27).
Instada a se manifestar a área técnica opinou pelo
conhecimento da representação, indeferimento da
medida cautelar pleiteada e seguimento dos autos sob
o rito ordinário, nos termos da Manifestação Técnica
00874/2017-1 (Peça 031).
Nos termos da Decisão Monocrática 1238/2017-1 (peça
36), conheci a representação, indeferi o pedido cautelar
e submeti o feito ao rito ordinário.
O senhor Thyago Hoﬀman, apresentou considerações
nos termos da Defesa/Justificativa 00772/2017-1 (Peça
043).
A Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços
de Engenharia, por meio da Manifestação Técnica
01604/2017-2 (Peça 053), sugeriu a expedição de
comunicação de diligência para esclarecimento de fatos
e apresentação de dados da Secretaria Municipal de
Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran),
deferida pela Decisão Monocrática 01905/2017-5 (Peça
Terça-feira, 18 de junho de 2019
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055).
Em resposta, foram apresentados, tempestivamente,
os seguintes documentos eletrônicos: Resposta de
Comunicação 00137/2018-1 e Peça Complementar
03853/2018-3.
Após trâmites referentes ao encaminhamento de
esclarecimentos e documentações requisitadas, o
Núcleo de Controle Externo de Regimes Especiais
(NRE) elaborou a Instrução Técnica Inicial 00293/20186 (peça 65) para citação dos responsáveis, encampada
pela Decisão SEGEX 00221/2018-1 (peça 73), para
apresentação das alegações de defesa e documentos
ante às irregularidades apontadas:
Responsáveis
Luciene Maria Becacici
Esteves
Vianna
(Secretária
Municipal
de Transportes e InfraEstrutura Urbana)
Tyago Ribeiro Hoﬀmann
(Secretário Municipal de
Transporte, Trânsito e
Infraestrutura Urbana –
período: de 4/6/2017 até
a presente data)
Oberacy
Emmerich
Junior
(Secretário
Municipal de Transporte,
Trânsito e Infraestrutura
Urbana – período: 6/6/16
a 3/5/17)

Irregularidade
Item 2.2 - Firmar/prorrogar
contrato de concessão de forma
irregular - da ITI 00293/2018-6
Item 2.3 - Descumprimento de
diligência que impediu o exercício
das ações de controle externo e
Item 2.5 - da ITI 00293/2018-6
Item 2.4 - Deficiências na
fiscalização/apreciação
dos
parâmetros
utilizados
para
a precificação do serviço de
transporte público municipal
de passageiros, Item 2.5 Deficiências
na
fiscalização/
apreciação das receitas acessórias
auferidas pelas empresas e Item
2.6 – Fixação de tarifa em valor
superior ao necessário para arcar
com os custos do sistema - da ITI
00293/2018-6

Viação Grande Vitória S. Item 2.2 - Firmar/prorrogar
A. (permissionária)
contrato de concessão de forma
irregular e Item 2.6 – Fixação
de tarifa em valor superior
ao necessário para arcar com
os custos do sistema - da ITI
00293/2018-6
Viação Tabuazeiro Ltda. Item 2.2 - Firmar/prorrogar
(permissionária)
contrato de concessão de forma
irregular e Item 2.6 – Fixação
de tarifa em valor superior
ao necessário para arcar com
os custos do sistema - da ITI
00293/2018-6
Unimar
Transportes Item 2.2 - Firmar/prorrogar
Ltda. (permissionária)
contrato de concessão de forma
irregular e Item 2.6 – Fixação
de tarifa em valor superior
ao necessário para arcar com
os custos do sistema - da ITI
00293/2018-6

Em resposta, foram apresentados, tempestivamente,
os seguintes documentos eletrônicos: Defesa/
Justificativa 987/2018-1 (Peça 98); Defesa/Justificativa
1087/2018-1 (Peça 101) e peças complementares de
Peça 102 a Peça 106; Defesa/Justificativa 1089/20186 (Peça 107) e peças complementares de Peça
109 a Peça 111; Defesa/Justificativa 1088/20181 (Peça 112) e Peça Complementar 14586/2018-2
(Peça 114); Defesa/Justificativa 1091/2018-3 (Peça
115) e peças complementares de Peça 117 a Peça
126; Defesa/Justificativa 1092/2018-8 (Peça 127)
e peças complementares de Peça 128 a Peça 131;
Defesa/Justificativa 1100/2018-9 (Peça 132) e Peça
Complementar 14842/2018-8 (Peça 138).
Encerrando a instrução processual, o Núcleo de Controle
Externo de Regime Especiais, nos termos da Instrução
www.tce.es.gov.br

Técnica Conclusiva 04730/2018-1 (peça 144) se
manifestou pela procedência da representação, rejeição
de preliminares e de justificativas e confirmação das
irregularidades, nos seguintes termos:
[...]
Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95
c/c o parágrafo único do artigo 101, da Lei Complementar
Estadual 621/2012 (LOTCEES), sugere-se que:
seja rejeitada a prejudicial de prescrição suscitada
pela Sr.ª Luciene Maria Bacici Esteves Vianna, conforme
fundamentação contida no subitem 3.1 desta ITC;
seja acolhida parcialmente a preliminar de
ilegitimidade de parte suscitada pelo Sr. Tyago Ribeiro
Hoﬀmann a fim de declará-lo parte ilegítima em relação
ao achado descrito no Subitem “5.4 DEFICIÊNCIAS
NA
FISCALIZAÇÃO/APRECIAÇÃO
DAS
RECEITAS
ACESSÓRIAS AUFERIDAS PELAS EMPRESAS”, conforme
fundamentação contida no subitem 3.2 desta ITC;
sejam rejeitadas as demais preliminares suscitadas,
conforme fundamentação contida no subitens 3.3 a 3.5
desta ITC;
seja provido o incidente de inconstitucionalidade,
conforme fundamentação contida no item 4 desta ITC;
seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da representação
veiculada no presente Processo TC 2968/2017, tendo
em vista a manutenção dos achados descritos nos
subitens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 desta ITC, conforme
segue:
7.1.5.1 FIRMAR/PRORROGAR CONTRATO DE CONCESSÃO
DE FORMA IRREGULAR
Critérios: art. 175, caput, da Constituição Federal e § 2º
Terça-feira, 18 de junho de 2019

13

ATOS DO PLENÁRIO

do art. 42 da Lei 8.987/95.
Responsáveis: - Luciene Maria Becacici Esteves Vianna
– Secretária Municipal de Transportes e Infraestrutura
Urbana.

Municipal de Transporte, Trânsito e Infraestrutura
Urbana no período de 6/6/16 a 3/5/17.
7.1.5.5 FIXAÇÃO DE TARIFA EM VALOR SUPERIOR AO
NECESSÁRIO PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO SISTEMA

- Viação Grande Vitória S. A. – Permissionária.

Critérios: Art. 17 da Lei Municipal 5.432/2001

- Viação Tabuazeiro Ltda. – Permissionária.

Responsáveis: - Oberacy Emmerich Junior – Secretário
Municipal de Transporte, Trânsito e Infraestrutura
Urbana no período de 6/6/16 a 3/5/17.

- Unimar Transportes Ltda. – Permissionária.
7.1.5.2 DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA QUE IMPEDIU
O EXERCÍCIO DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO

- Viação Grande Vitória S. A. – Permissionária.

Critérios: art. 1º, § 3º, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), art. 389, IV, do
RITCEES (aprovado pela Resolução TC 261/13) e Decisão
Monocrática 1905/2017.

- Viação Tabuazeiro Ltda. – Permissionária.

Responsável: Tyago Ribeiro Hoﬀmann – Secretário
Municipal de Transporte, Trânsito e Infraestrutura
Urbana.

7.2.1 Acolher parcialmente as razões de justificativas
apresentadas pela senhora Luciene Maria Becacici
Esteves Vianna – Secretária Municipal de Transportes
e Infraestrutura Urbana, deixando de condená-la ao
pagamento da multa individual prevista no artigo 135,
inciso II, da LCE 621/2012, conforme fundamentação
contida no subitem 5.1 desta ITC.

7.1.5.3 DEFICIÊNCIAS NA FISCALIZAÇÃO/APRECIAÇÃO
DOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A PRECIFICAÇÃO
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DE
PASSAGEIROS

- Unimar Transportes Ltda. – Permissionária.
Diante do preceituado no art. 319, parágrafo único,
inciso IV, da Res. TC 261/2013 conclui-se opinando por:

apresentadas pela permissionária Viação Tabuazeiro
Ltda., condenando-a, com fulcro no artigo 114, parágrafo
único, da LCE 621/2012 (LOTCEES), ao pagamento da
multa individual prevista no artigo 135, inciso II, da LCE
621/2012, pela prática dos atos ilícitos que causaram
grave infração às normas legais, descritos no subitem
7.1.5.5 desta ITC, conforme fundamentação contida
nos subitens 5.1 e 5.5 desta ITC e na Manifestação
1402/2018 e seus apêndices (docs.141 a 143).
7.2.4 3 Acolher parcialmente as razões de justificativas
apresentadas pela permissionária Unimar Transportes
Ltda., condenando-a, com fulcro no artigo 114, parágrafo
único, da LCE 621/2012 (LOTCEES), ao pagamento da
multa individual prevista no artigo 135, inciso II, da LCE
621/2012, pela prática dos atos ilícitos que causaram
grave infração às normas legais, descritos no subitem
7.1.5.5 desta ITC, conforme fundamentação contida nos
subitens 5.1 e 5.5 desta ITC e na Manifestação Técnica
1402/2018 e seus apêndices (docs.141 a 143).

Critérios: caput e parágrafo único do art. 11 da Lei
8.987/95.

7.2.2 Acolher parcialmente as razões de justificativas
apresentadas pela permissionária Viação Grande Vitória
S. A., condenando-a, com fulcro no artigo 114, parágrafo
único, da LCE 621/2012 (LOTCEES), ao pagamento da
multa individual prevista no artigo 135, inciso II, da LCE
621/2012, pela prática dos atos ilícitos que causaram
grave infração às normas legais, descritos no subitem
7.1.5.5 desta ITC, conforme fundamentação contida nos
subitens 5.1 e 5.5 desta ITC e na Manifestação Técnica
1402/2018 e seus apêndices (docs.141 a 143).

7.2.5 Acolher parcialmente as razões de justificativas
apresentadas pelo senhor Tyago Ribeiro Hoﬀmann
– Secretário Municipal de Transporte, Trânsito e
Infraestrutura Urbana, condenando-o, com fulcro no
artigo 114, parágrafo único, da LCE 621/2012 (LOTCEES),
ao pagamento da multa individual prevista no artigo
135, inciso IV, da LCE 621/2012, pela prática dos atos
ilícitos que causaram grave infração às normas legais,
descritos no subitem 7.1.5.2 desta ITC, sem prejuízo
de sua condenação à astreinte imposta na Decisão
Monocrática 1905/2018, conforme fundamentação
contida no subitem 5.2 desta ITC.

Responsáveis: Oberacy Emmerich Junior – Secretário

7.2.3 Acolher parcialmente as razões de justificativas

7.2.6 Acolher parcialmente as razões de justificativas

Critérios: incisos X, XII e XIV do art. 17, do Decreto
Municipal 12.163/2004.
Responsável: Oberacy Emmerich Junior – Secretário
Municipal de Transporte, Trânsito e Infraestrutura
Urbana no período de 6/6/16 a 3/5/17.
7.1.5.4 DEFICIÊNCIAS NA FISCALIZAÇÃO/APRECIAÇÃO
DAS RECEITAS ACESSÓRIAS AUFERIDAS PELAS EMPRESAS

www.tce.es.gov.br
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apresentadas pelo senhor Oberacy Emmerich Junior
– Secretário Municipal de Transporte, Trânsito e
Infraestrutura Urbana, condenando-o, com fulcro no
artigo 114, parágrafo único, da LCE 621/2012 (LOTCEES),
ao pagamento da multa individual prevista no artigo
135, inciso II, da LCE 621/2012, pela prática dos atos
ilícitos que causaram grave infração às normas legais,
descritos nos subitens 7.1.5.3, 7.1.5.4 e 7.1.5.5 desta
ITC, conforme fundamentação contida nos subitens 5.3,
5.4 e 5.5 desta ITC.
Sugere-se, ainda, na forma dos artigos 1º, inciso XVI, e
111, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (LOTCEES)
c/c os artigos 300, § 3º e 329, § 7º da Resolução TC
261/2013 (RITCEES) a EXPEDIÇÃO DE DETERMINAÇÃO
ao Sr. Prefeito e ao Sr. Secretário Municipal de Transportes
e Infraestrutura de Vitória, com a advertência de que
seu descumprimento pode acarretar imposição da
multa prevista no artigo 135, inciso IV, da LOTCEES, a fim
de que:
7.3.1 esclareçam perante esta Corte de Contas, no âmbito
do presente processo, em prazo a ser estabelecido, em
que termos se dará a adesão do sistema de transporte
público coletivo urbano de passageiros de Vitória ao
sistema Transcol, encaminhando cópias de todas as
tratativas já documentadas entre o Estado do Espírito
Santo e a PMV nesse sentido, conforme fundamentação
contida no item 4 desta ITC;
7.3.2 passem a considerar no cálculo tarifário, a partir
do próximo reajuste, todas as receitas alternativas,
complementares ou acessórias e de projetos associados
auferidas pelas permissionárias do serviço de transporte
público coletivo urbano de passageiros, conforme

fundamentação contida no subitem 5.4 desta ITC;

seguinte conclusão:

7.3.3 no momento da realização do próximo reajuste
tarifário, seja considerado o superávit auferido no ano
de 2017 de 271.471,71VRTE’s, devendo esse valor
ser acrescido nas receitas estimadas para o período,
conforme fundamentação contida no subitem 2.1 da MT
1402/2018 (doc.141);

[...]

7.3.4 disponibilizem no site da Setran os dados reais
analíticos de custos das empresas em comparação
com os valores pagos pela tarifa técnica, conforme
fundamentação contida na peça inicial da Representação
(doc.2);
7.3.5 divulguem periodicamente no site da Setran os
indicadores de qualidade e façam cumprir, efetivamente,
a cláusula contratual e a norma legal no que tange
aos índices de qualidade, no prazo de 6 (seis) meses,
conforme fundamentação contida na peça inicial da
Representação (doc.2).
Sugere-se, finalmente, que seja dada ciência ao
representante do teor da decisão final a ser proferida,
conforme art. 307, § 7º, do RITCEES.
[...]
Em seguida, o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas prolatou o Parecer 01781/2019-7 (Peça 148),
divergindo do entendimento técnico por entender
necessária a reabertura da instrução processual ante
às informações pertinentes à adesão do sistema de
transporte do Município de Vitória ao Sistema Transcol,
do Governo do Estado do Espírito Santo, bem como
de adoção do bilhete único, e por entender que deva
ser acolhida a preliminar de ilegitimidade em relação
ao senhor Tyago Ribeiro Hoﬀmann, apresentando a
www.tce.es.gov.br

3 - CONCLUSÃO
Por todo o quanto exposto, o Ministério Público de
Contas pugna:
1 - pela reabertura da instrução processual, conforme
fundamentado no item 1 do presente parecer, no sentido
de que seja citado o atual Secretário de Transporte,
Trânsito e Infraestrutura Urbana do Município de Vitória
para que apresente manifestações e justificativas a
respeito da integração do sistema de transporte público
municipal ao sistema TRANSCOL;
1.1 – após a conclusão dessa instrução processual, os
autos deverão retornar ao Parquet de contas;
2 - pelo acolhimento integral da preliminar suscitada
pelo Sr. Tyago Ribeiro Hoﬀmann a fim declará-lo como
parte ilegítima em relação ao achado descrito no subitem
“5.4 DEFICIÊNCIAS NA FISCALIZAÇÃO/APRECIAÇÃO DAS
RECEITAS ACESSÓRIAS AUFERIDAS PELAS EMPRESAS”,
bem como por afastar o aponte de irregularidade
constante no subitem “5.2 DESCUMPRIMENTO DE
DILIGÊNCIA QUE IMPEDIU O EXERCÍCIO DAS AÇÕES DE
CONTROLE EXTERNO”, com prejuízo de sua condenação
à astreinte imposta na Decisão Monocrática 1905/2018,
tendo assim, como consectário legal, o rompimento
do nexo de causalidade da conduta, reconhecendo,
destarte, a sua boa-fé.
Quanto aos demais itens constantes da ITC 4730/2018,
o Ministério Público de Contas anui em todos os seus
termos, pugnando pela procedência da Representação,
bem como seus consectários.
Terça-feira, 18 de junho de 2019
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Por fim, que em anexo ao parecer acompanha o
Protocolo TC-5831/2019, que aponta toda a situação de
integração do sistema municipal ao sistema Transcol.
II FUNDAMENTOS
Como observo nos autos, as irregularidades dirigidas
aos responsáveis condensaram-se na arguição de
inconstitucionalidade do artigo 39, §1º e §2º, da
Lei Municipal 5.432, de 30 de novembro de 2001,
que instituiu diretrizes para o transporte coletivo
no Município de Vitória, na assinatura/prorrogação
de contratos de concessão de forma irregular, no
descumprimento de diligência determinada pelo
Tribunal, na deficiência na precificação e das receitas
acessórias dos serviços de transporte coletivo e na
fixação de tarifa em valor superior ao necessário.
Ocorre que, ainda que o processo se encontre em fase
conclusiva de instrução probatória, entendo necessária
a reabertura da instrução processual pelas razões que
passo a expor.
II.1 PREJUDICIAL DE MÉRITO
II.1.1 Ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo
Primeiramente, é preciso analisar se o feito foi
devidamente instruído de modo a atender aos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo.
Digo isso porque vislumbrei que a acusação foi
direcionada exclusivamente aos secretários da
pasta o que, ao menos em tese, contraria a teoria da
responsabilidade subjetiva, ao deixar de analisar as
condutas por eles praticadas, atrelando-as ao resultado

ilícito pela via do nexo de causalidade.

setran).

Desde já esclareço que o apenamento com base
unicamente no fato de o agente público ocupar a
posição de ordenador de despesas aproxima-se da
responsabilização objetiva, o que é inadmissível.

Logo, as irregularidades descritas nos itens 2.4 Deficiências na fiscalização/apreciação dos parâmetros
utilizados para a precificação do serviço de transporte
público municipal de passageiros, 2.5 - Deficiências
na fiscalização/apreciação das receitas acessórias
auferidas pelas empresas e 2.6 - Fixação de tarifa em
valor superior ao necessário para arcar com os custos
do sistema, da ITI 00293/2018-6 (peça 65) sugerem
que deveriam ter sido incluídos, no rol de responsáveis,
ao menos, os agentes diretamente responsáveis pela
realização dos fatos, como por exemplo, o subsecretário
de transportes e os gerentes de concessão tarifária, de
planejamento do sistema de transporte e de vistoria e
fiscalização.

Neste feito, vejo que os citados gestores foram
instados a responder especialmente pelos indícios de
irregularidades apurados e abaixo relacionados, quando,
na verdade, o contexto fático-probatório delineado
sinaliza a culpabilidade de outros agentes:
Deficiências na fiscalização/apreciação dos parâmetros
utilizados para a precificação do serviço de transporte
público municipal de passageiros;
Deficiências na fiscalização/apreciação das receitas
acessórias auferidas pelas empresas;
Fixação de tarifa em valor superior ao necessário para
arcar com os custos do sistema.
Sem embargo, os três indícios de irregularidade
acima dispostos também apontam para uma possível
participação, em maior ou menor grau, de servidores
públicos, nos termos das atribuições e competências
dispostas na cadeia procedimental dos respectivos
órgãos.
De posse do organograma e do regimento interno da
Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura
Urbana do Município de Vitória (Setran), verifico
que demonstram grau significativo de complexidade
administrativa,
contando
com
subsecretarias,
subdivididas em gerências, que por sua vez se ramificam
em coordenações, conforme disposto em seu respectivo
endereço eletrônico (http://www.vitoria.es.gov.br/
www.tce.es.gov.br

Nesta linha, entendo que, no presente caso, não houve
a correta individualização da conduta dos responsáveis.
Isto porque, a simples análise dos normativos
apresentados, bem como do complexo organograma
da secretaria por si só, já evidenciam a existência de
possível delegação e distribuição de competências
entre diversos setores e agentes públicos, tais como
subsecretários e gerentes.
Contudo, e inobstante o entendimento desta Corte de
Contas firmado com base em diversos precedentes,
os quais determinam que a responsabilização dos
agentes públicos dependerá da demonstração de nexo
de causalidade entre a conduta praticada por cada um
dos agentes envolvidos e o resultado obtido, verifico
que foram apontados como responsáveis, apenas, os
secretários.
Deste modo, as irregularidades 2.4, 2.5 e 2.6, da ITI
Terça-feira, 18 de junho de 2019
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00293/2018-6 (peça 65) ensejam a reformulação da
proposta citatória para suprir essas possíveis falhas
na individualização das condutas, as quais indicam a
participação de demais agentes, podendo ser dada em
solidariedade aos secretários ou não, dependendo das
condições verificadas mais adiante.
Outrossim, ressalto que na mesma linha disposta nos
manuais de auditoria e nas normas internacionais das
entidades fiscalizadoras superiores (EFS) e nas normas
de auditoria governamental (NAGS) aplicáveis ao
controle externo brasileiro, este Tribunal tem buscado
aprimorar suas análises, investindo no adequado
preenchimento da matriz de responsabilização como
ferramenta essencial para a individualização das
condutas praticadas, avaliando as relações de causa e
efeito, suas respectivas contribuições para a ocorrência
do fatos, de forma a atribuir a cada um dos agentes
envolvidos, a devida parcela de responsabilidade que
lhes compete, em razão dos atos praticados.
É importante destacar que entendo que não houve
decurso de longo lapso temporal entre os fatos
e a realização da presente complementação da
responsabilização por meio de novas citações de
responsáveis, o que torna a decisão de reabertura da
instrução processual viável, por não ofender princípios
como os de ampla defesa e contraditório.
Insta notar ainda que, tendo em vista que duas
irregularidades se referem à concessão de reajuste nas
passagens ocorrida em 16 de janeiro de 2017, entendo
que os cálculos apresentados para a elaboração da
tarifa técnica, ou seja, a contraproposta da Prefeitura de
Vitória, e demais trâmites processuais administrativos

no município, se iniciaram ainda no ano de 2016.
Por esta razão julgo pertinente chamar aos autos os
subsecretários, gerentes e demais servidores técnicos
que atuaram no processo de reajuste, fiscalização de
parâmetros para precificação dos serviços de transporte
e das receitas acessórias, tanto no ano de 2016 quanto
no ano de 2017.
Entretanto, não está clara nos autos a identificação
nominal dos demais responsáveis, razão pela qual julgo
pertinente a realização de diligência junto à Secretaria
de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana do
Município de Vitória para identificação dos agentes
atuantes no período citado.
Desse modo e divergindo do entendimento técnico
e ministerial, voto no sentido de que seja reaberta a
instrução processual, para posterior citação dos demais
responsáveis, nos termos do artigo 427, §1º c/c 157, I
e II do RITCEES, antes, porém, necessário diligenciar a
Secretaria responsável para correta identificação dos
responsáveis.
Determino o encaminhamento da ITI 00293/20186 (peça 65) junto ao termo de comunicação, afim
de esclarecer à Secretaria de Transportes, Trânsito
e Infraestrutura Urbana do Município de Vitória os
fatos narrados e, assim, subsidiar o cumprimento da
diligência.
II.1.2 Reabertura da instrução processual. Necessidade
de notificação da Prefeitura de Vitória. Sistema de
integração ao Sistema Trancol.
O Parecer do Ministério Público de Contas 01781/2019-7
(Peça 148) opina pela reabertura da instrução processual
haja vista que, na manifestação do Procurador-Geral de
www.tce.es.gov.br

Vitória, há informação a respeito da adesão ao sistema
Transcol, integrando assim as linhas municipais às linhas
do transporte metropolitano da Grande Vitória.
O parecer ministerial entende que o Município de Vitória
deva se manifestar sobre a questão, pois, o resultado
do julgamento das supostas irregularidades debatidas
no presente processo, podem gerar consequências na
futura adesão.
Ademais, a futura adesão pode significar, mais uma
vez, o descumprimento do dever de licitar, visto que,
quando da realização da licitação do Transcol as linhas
municipais de Vitória não estavam incluídas.
Nesse sentido, é o citado parecer:
[...]
Ora, dos documentos que acompanham este parecer
jurídico, de plano e de forma inexorável, os apontes
asseverados reﬂetem-se notadamente no ente
municipal – Prefeitura de Vitória –, cuja necessidade
de oitiva é necessária. E necessária se faz, uma vez que
a ausência de sua manifestação pode vir a configurar
tumulto ou atropelo processual na análise macro dos
autos. Convém registrar, ainda, que a própria área
técnica pugna pela “expedição de determinação ao
senhor Prefeito e ao Senhor Secretário de Transportes
e Infraestrutura de Vitória a ﬁm de que esclareçam
perante esta Corte de Contas, no âmbito do presente
processo, em que termos se dará a adesão dos sistemas
de transporte público coletivo urbano de passageiros de
Vitória ao sistema Transcol, encaminhando cópias de
todas as tratativas já documentadas entre o Estado do
Espírito Santo e a PMV nesse sentido”.
[...]
Terça-feira, 18 de junho de 2019
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Embora possa se tratar de se assunto correlato e
relevante, a adesão do Sistema Municipal de Transporte
Público Coletivo do Município de Vitória ao Sistema
Integrado de Transporte Coletivo Urbano Metropolitano
da Grande Vitória (Transcol), não é objeto direto
questionado nesses autos, não tendo sido apontadas
irregularidades ou imputados aos responsáveis
quaisquer condutadas relacionadas à adesão, que ainda
não se concretizou.
Considerando os princípios da eficiência e da celeridade,
entendo necessária a formação de autos apartados para
a análise da questão levantada pelo Parquet, a fim de
que não cause prejuízo às questões já debatidas no
presente processo, nos termos do art. 281, do RITCEES.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência
outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução
TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), divirjo do
entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de
deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. REABRIR a etapa de instrução processual, nos
termos previstos no art. 321, §1º, da Resolução TC
261/2013 (RITCEES);

1.2. EXPEDIR COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA, nos
termos do art. 288, inciso II, da Resolução TC 261/2013
(RITCEES), para que a Secretaria de Transportes,
Trânsito e Infraestrutura Urbana do Município de
Vitória, no prazo de 30 (trinta) dias apresente o rol
dos responsáveis atuantes no processo de reajuste,
fiscalização de parâmetros para precificação dos serviços
de transporte e das receitas acessórias, nos ano de
2016 e 2017, fazendo juntar documentos que atestem
sua participação nos referidos processos, elencando,
especialmente quem foram os subsecretários de
transportes, os gerentes de concessão tarifária, de
planejamento do sistema de transporte e de vistoria e
fiscalização;
1.3. RESSALTAR, na comunicação encaminhada, que o
não atendimento implicará sanção de multa, conforme
disposição do art. 389, IV, da Resolução TC 261/2013
(RITCEES) e ENCAMINHAR cópia da ITI 00293/2018-6
(peça 65) para subsidiar o cumprimento da diligência
pela Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura
Urbana da Prefeitura de Vitória;
1.4. Após decurso do prazo, com ou sem a manifestação,
DEVOLVER dos autos ao gabinete do relator para
prosseguimento do feito;
1.5. DETERMINAR, ainda, a formação em autos apartados,
nos termos do art. 281, ambos da Resolução TC 261/2013
(RITCEES), como processo de representação, com a
reprodução de cópias necessárias ao prosseguimento
da instrução naquele feito, especialmente o Parecer do
Ministério Público de Contas 01781/2019-7 (Peça 148),
Resposta de Comunicação 00521/2019-8 (Peça 149),
Peça Complementar 10361/2019-2 (Peça 150);
www.tce.es.gov.br

1.6. DAR CIÊNCIA às partes, na forma regimental.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/06/2019 – 18ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente) Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator), Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel
Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01075/2019-2
Processo: 06211/2015-1
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UGs: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica, PMV
- Prefeitura Municipal de Viana, PMV - Prefeitura
Municipal de Vitória
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: PEDRO IVO DA SILVA, LUCIANO SANTOS
REZENDE, GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR, GILSON
DANIEL BATISTA, WEYDSON FERREIRA DO NASCIMENTO,
MARCELO DE OLIVEIRA MACHADO, NILSON MESQUITA
FILHO, ELISANGELA LEITE MELO, JOILSON BROEDEL,
STELLA MATUTINA DIAS BARROS, SUELI MOREIRA
BORGES DE CARVALHO RANGEL, ALESSANDRO DE
MELLO GOMES
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Representante: SERGIO CAMILO GOMES
FISCALIZAÇÃO / REPRESENTAÇÃO - DEIXAR DE
CONVERTER OS AUTOS EM TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL – CITAR – ALERTAR - DISPONIBILIZAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Tratam os autos de Representação, acompanhada
de documentos, encaminhada pelo Vereador de
Cariacica Sérgio Camilo Gomes, informando possíveis
irregularidades nos contratos de trabalho de prestação
de serviços da médica Dra. Sueli Moreira Borges de
Carvalho Rangel.
O representante alega, em síntese, que a médica teria
sido cedida pelo Município de Vitória para prestação
de serviços exclusivamente em Cariacica, ocorrendo
que estaria percebendo remuneração por ambos os
municípios para uma única prestação de serviço.
Alegou também, que a médica estaria percebendo por
80 horas semanais de serviço, recebendo de Vitória pelas
40 horas de serviço objeto da cessão, mas acumulando
indevidamente a remuneração de outras 40 horas, com
base em dois contratos temporários mantidos com o
Município de Cariacica, cuja carga horária não poderia
ser cumprida, haja vista dar ensejo a uma jornada de 16
horas ininterruptas por dias úteis.
Na sequência dos atos e fatos, a área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 00958/20183, sugeriu a manutenção das irregularidades constantes
dos itens 2.1 e 2.2, bem como dos subitens 2.1.1,
2.1.2, 2.2.1 e 2.2.2 da sobredita instrução, sob a
responsabilidade dos respectivos gestores: Pedro Ivo da
Silva (Secretário Municipal de Administração de Cariacica

em 2012), Elisangela Leite Melo (Secretária Municipal de
Administração de Cariacica em 2013), Weydson Ferreira
do Nascimento (Secretário Municipal de Saúde de
Cariacica - Período: 25/03/2011 a 17/07/2012 e 16/10
a 31/12/2012), Alessandro de Mello Gomes (Secretário
Municipal de Saúde de Cariacica - Período de 18/07 a
15/10/2012), Marcelo de Oliveira Machado (Secretário
Municipal de Saúde de Cariacica - Período: 02/10/2014
a 31/12/2016), Nilson Mesquita Filho - Secretário
Municipal de Saúde de Cariacica - Período: 11/01/2013 a
31/08/2014), Sueli Moreira Borges de Carvalho (médica
contratada), Sra. Stella Matutina do Socorro Teixeira
Dias (Secretária Municipal de Saúde de Viana) e Joilson
Broedel - Secretário Municipal de Saúde de Viana), bem
como pela conversão dos autos em Tomada de Contas
Especial, julgando as contas irregulares, imputando
débito de ressarcimento e aplicação de multa aos
responsáveis, encaminhando cópia da decisão a ser
proferida ao Ministério Público Estadual do Estado do
Espírito Santo e expedição de determinações.
O Ministério Público Especial de Contas, através da
Manifestação nº 00365/2018-7, da lavra do Procurador
de Contas Dr. Luciano Vieira, divergiu do posicionamento
da área técnica, opinando pela reabertura da instrução
processual, no sentido de que fosse esclarecida a
fundamentação do cálculo para apuração dos valores
a serem ressarcidos, bem como a indicação dos
respectivos responsáveis.
Instada a se manifestar, a área técnica, nos termos
da Manifestação Técnica nº 00465/2019-8, opinou
pela citação da Sra. Sueli Moreira Borges de Carvalho
Rangel e do Sr. Nilson Mesquita Filho, no sentido de
www.tce.es.gov.br

que apresentem alegações de defesa e documentos que
entenderem necessários ou recolham a quantia devida,
ou ainda, a seu critério, adotem ambas as providências,
individual ou coletivamente.
Registre-se, que a Secretaria de Controle Externo de
Previdência e Pessoal, através da Instrução Técnica
Inicial nº 00131/2019-1, acompanhou os termos da
Manifestação Técnica nº 00465/2019-8, acrescentando
a conversão dos autos em Tomada de Contas Especial,
tendo em vista os indicativos de dano ao erário.
É o sucinto relatório.
VOTO
1. DA FUNDAMENTAÇÃO:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica,
através da Instrução Técnica Inicial nº 00131/20191, acompanhou os termos da Manifestação Técnica nº
00465/2019-8, acrescentando a conversão dos autos em
Tomada de Contas Especial, tendo em vista os indicativos
de dano ao erário, tendo assim se posicionado, verbis:
[...]
Em face das irregularidades apontadas na Manifestação
Técnica 465/2019 (item 3), em respeito aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
sugere-se a esta Corte de Contas:
3.1 A conversão do processo em Tomada de Contas
Especial, em vista dos indicativos de dano ao erário,
nos termos do art. 316 do Regimento Interno desta
Corte de Contas (Resolução TC 261/2013);
3.2 A citação dos responsáveis indicados no quadro
abaixo, nos termos do artigo 56, III, da Lei Complementar
Estadual 621/2012 e do artigo 157, II, do RITCEES, para
Terça-feira, 18 de junho de 2019
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que, no prazo estipulado, apresentem, individual ou
coletivamente, razões de justificativa, acompanhada
dos documentos que entenderem necessários, e/ou
recolham a importância devida.
RESPONSÁVEis

subitem /

(SOLIDÁRIOS)

IRREGULARIDADE

Valor devido
R$
vrte

(Manifestação
Técnica 465/2019)
Sueli Moreira Borges de 3
34.500,65

13.964,6434

Carvalho Rangel – servidora
cedida para o Município de
Cariacica
Nilson Mesquita Filho - 3
Secretário

Municipal

33.242,95

13.465,7514

de

Saúde de Cariacica

3.3 Sugere-se, também, a remessa de cópia da
Manifestação Técnica 465/2019, juntamente com os
Termos de Citação e de Notificação, a fim de subsidiar
a presente Instrução Técnica Inicial. - g.n.
Da análise detida dos autos, em que pese o
posicionamento da área técnica, verifico que não deve
ser promovida a conversão dos autos em Tomada de
Contas Especial, neste momento processual, razão pela
qual deixo de acolher, preliminarmente, a conversão
dos presentes autos em Tomada de Contas Especial,
por entender que os responsáveis podem apresentar
esclarecimentos quanto ao valor a ser ressarcido, ou
então, podem aproveitar a oportunidade para recolher
as respectivas importâncias.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando, parcialmente, o
entendimento da área técnica, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que
submeto à sua consideração.

LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. DEIXAR de converter os presentes autos em
Tomada de Contas Especial, para fazê-lo, se for o caso,
após a oitiva dos responsáveis, em face das razões antes
expendidas;
1.2. CITAR a Sra. Sueli Moreira Borges de Carvalho
Rangel e o Sr. Nilson Mesquita Filho, com fundamento
no art. 56, inciso III, da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012 e do art. 157, inciso II, da Resolução
TC nº 261/2013, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias, apresentem individualmente ou coletivamente
alegações de defesa e documentos que entenderem
necessários e/ou RECOLHAM A IMPORTÂNCIA DEVIDA,
no valor de 13.964,6434 VRTE e de 13.465,7514
VRTE, respectivamente, em razão do indicativo de
irregularidade constante da Manifestação Técnica nº
00465/2019-8 e da Instrução Técnica Inicial 00131/20191;
1.3. ALERTAR aos agentes responsáveis, no sentido de
que poderão exercer sua defesa por todos os meios
em direito admitidos, e, querendo, exercer o direito de
sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327, §
1º, da Resolução TC nº 261/2013, Regimento Interno,
quando do julgamento dos presentes autos, cuja data
será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
www.tce.es.gov.br

na forma do art. 101, da Resolução TC nº 261/2013,
informando-os de que a ausência de manifestação
resultará na declaração de sua revelia nos termos do art.
157, § 7º, da Resolução TC nº 261/2013;
1.4. DISPONIBILIZAR aos agentes responsáveis, cópia
da Manifestação Técnica 00465/2019-8 e da Instrução
Técnica Inicial 00131/2019-1, constantes dos presentes
autos, integrantes desta decisão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/06/2019 – 18ª Sessão Plenária.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo
Coelho do Carmo.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01076/2019-7
Processo: 04620/2018-1
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: SRSV - Superintendência Regional de Saúde de
Vitória
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Representante: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE
E TRANSPARENCIA - SECONT
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Terceiro interessado: EDMAR MOREIRA CAMATA, NESIO
FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR
NOTIFICAR – PRAZO DE 90 DIAS – DETERMINAR
COORDENAÇÃO PADRONIZADA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Os presentes autos referem-se a Representação, na
qual figura como representante a Secretaria de Estado
de Controle e Transparência – SECONT, em face da
Superintendência Regional de Saúde de Vitória –
SRSV, em decorrência do ACÓRDÃO TC-1318/2017
– PLENÁRIO, prolatado nos autos do processo TC8699/2015, que cuida de Fiscalização – Inspeção – na
Secretaria de Estado da Saúde, destinada a averiguar a
ocorrência de despesas realizadas sem prévio empenho
no curso do exercício de 2014.
Por meio da Manifestação Técnica 00631/2018, a
Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência
Social – SecexSAS sugeriu a seguinte proposta de
encaminhamento:
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante de todo o exposto, sugerimos a seguinte proposta
de encaminhamento:
4.1 Seja conhecida a presente representação, nos termos
do artigo 94, § 1º, c/c artigo 99, § 2º, ambos da LC n.
621/2012.
4.2 Sejam notiﬁcados o Secretário de Saúde Estadual,
Sr. Ricardo Oliveira, e o Secretário de Controle e
Transparência, Sr. Marcos Pugnal, a ﬁm de que se
manifestem, no prazo de 30 dias, acerca dos termos
da presente representação, apontando o desfecho dos

processos (sindicância e administrativo-disciplinar) que
apuraram as supostas irregularidades no âmbito da
SRSV - Superintendência Regional de Saúde de Vitória,
indicando, em especial, os responsáveis e os valores das
despesas sem prévio empenho no órgão em questão.
Após, sugerimos o retorno dos autos a esta SecexSAS
para prosseguimento da instrução.
Tal proposta foi encampada pela então Relatora, que
procedeu à Decisão Monocrática 01256/2018.
Após, as autoridades encaminharam a esta Corte suas
respostas, informando a Corregedoria da SESA que a
conclusão da comissão processante foi no sentido de
não apontar responsáveis no âmbito do referido órgão,
e pela necessidade de envio prévio da conclusão à
Secont, e que após notificação da Secont e MP-ES, no
âmbito disciplinar, o procedimento teria sido arquivado
pelo Secretário Estadual de Saúde (peça complementar
16718/2018, ﬂs. 3), e informando o Secretário da Secont
que inexistiria sindicância ou processo administrativo
disciplinar instaurado para apurar a ocorrência de
despesas sem prévio empenho.
Por meio da Manifestação Técnica 1172/2018, a
SecexSAS posicionou-se nos seguintes termos:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando o teor do Decreto Estadual nº 3.755R/2015, que, em seu artigo 10, §1º teria previsto que
a SECONT seria o órgão competente para coordenar
esse levantamento e orientar os gestores na adoção
das providências com vista à apuração dos valores e
indicação dos responsáveis por meio de sindicância em
face da realização de despesas sem prévio empenho no
exercício de 2014, sugerimos:
www.tce.es.gov.br

3.1 Seja determinado ao Secretário de Estado de Controle
e Transparência, Sr. Marcos Pugnal, que estabeleça uma
coordenação padronizada dos processos disciplinares
e/ou sindicâncias que apuram as irregularidades de
despesa sem prévio empenho ocorridas no órgão
ﬁscalizado neste processo, a ﬁm permitir uma deﬁnição
das consequências dessas irregularidades, bem como a
identiﬁcação de seus responsáveis;
3.2 Após conclusão dos procedimentos administrativos
de apuração de responsabilidade, que o Secretário de
Estado de Controle e Transparência, Sr. Marcos Pugnal,
encaminhe o resultado dos trabalhos a este Tribunal,
com a conclusão do processo e medidas adotadas pela
Administração Estadual no caso especíﬁco do órgão
ﬁscalizado neste processo, no prazo de 60 (sessenta)
dias, sob pena de multa, nos termos do art. 389, inciso
IV do RITCEES (Res. TC 261/2013).
Após, sugerimos o retorno dos autos a esta SecexSAS
para continuidade da instrução.
Encaminhamos os autos ao Ministério Público de
Contas, esse procedeu ao Parecer 05219/2018, anuindo
parcialmente à proposta da Área Técnica, dissentindo
tão somente quanto ao prazo de 60 (sessenta dias),
pugnando pela concessão do prazo de 90 (noventa) dias,
por entender mais razoável e proporcional, haja vista
a quantidade de processos instaurados, o que evitaria
pedido de prorrogação de prazo.
É o breve relatório.
VOTO
Na Manifestação Técnica 1172/2018, a Área Técnica
assim discorreu acerca da responsabilização:
Terça-feira, 18 de junho de 2019
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Em qualquer processo que apura a responsabilização de
um agente público faz-se necessário, além da correta
descrição do fato antijurídico, a existência de elementos
que indiquem a autoria do ilícito.
Em suma, para uma correta responsabilização, é preciso
que se identiﬁque o responsável pela irregularidade, não
se admitindo a sua indeterminação.
A razão assiste-lhe. E continua a Área Técnica:
Entretanto, na presente situação, não se veriﬁca nos
autos a presença de qualquer elemento que permita
visualizar a indicação de eventuais responsáveis, bem
como sua conduta, o que torna necessário o retorno dos
autos ao órgão de origem para que sejam empreendidos
esforços para o atingimento desse objetivo.
Nesse sentido, é preciso mencionar o artigo 10, caput e
§ 1º, do Decreto Estadual nº 3.755-R/2015, cujo teor é
o seguinte:
Art. 10. As Unidades Gestoras deverão no prazo de
30 (trinta) dias efetuar o levantamento das despesas
realizadas sem emissão de empenho/com insuﬁciência
de dotação orçamentária nos exercícios anteriores.
§ 1º Caberá a Secretaria de Controle e Transparência SECONT coordenar o levantamento a ser realizado no
âmbito das Unidades Gestoras e orientar os gestores
na adoção das providências com vista à apuração
dos valores e indicação dos responsáveis por meio de
sindicância.
No âmbito desta Corte de Contas, foram abertos os
seguintes processos com o mesmo objeto (despesa sem
prévio empenho) e ano de referência (2014):
(...)

Dessa forma, coube à SECONT a orientação (de forma
padronizada) dos trabalhos com o objetivo de apuração
de valores e indicação dos responsáveis. Destaca-se que
os resultados dos processos devem ser padronizados,
uma vez que não faz sentido que o Estado, por meio de
seus órgãos, tenha entendimento distinto do resultado
da apuração das irregularidades e responsáveis no
caso concreto.
Dessa forma, considerando a necessidade de
padronização dos resultados dos processos, e a
ausência de resultado das apurações, adotados como
razões de decidir aquelas declinadas pela SecexSAS
na Manifestação Técnica 1172/2018, que sugeriu
determinação no sentido de que a Secont estabeleça
coordenação padronizada dos processos disciplinares e/
ou sindicâncias, e encaminhe o resultado dos trabalhos.
Discordamos apenas quanto ao prazo sugerido, pois,
nesse ponto, acompanhamos o Parquet de Contas, que
opinou pela concessão do prazo de 90 (noventa) dias.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, acompanhando parcialmente o
entendimento da Área Técnica e integralmente o do
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte minuta de deliberação que
submeto à sua consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo relator, em:
www.tce.es.gov.br

1.1. DETERMINAR ao Secretário de Estado de Controle
e Transparência, Sr. EDMAR MOREIRA CAMATA,
que estabeleça uma coordenação padronizada dos
processos disciplinares e/ou sindicâncias que apuram
as irregularidades de despesa sem prévio empenho
ocorridas no órgão fiscalizado neste processo, a fim
de permitir uma definição das consequências dessas
irregularidades, bem como a identificação de seus
responsáveis.
1.2. NOTIFICAR o Secretário de Estado de Controle e
Transparência, Sr. EDMAR MOREIRA CAMATA, para que
encaminhe o resultado dos trabalhos a este Tribunal,
com a conclusão do processo e medidas adotadas pela
Administração Estadual, no caso específico do órgão
fiscalizado neste processo, no prazo de 90 (noventa)
dias, sob pena de multa, nos termos do art. 389, inciso
IV do RITCEES (Res. TC 261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/06/2019 – 18ª Sessão Plenária.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo
Coelho do Carmo.
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Outras Decisões - 1ª Câmara

COMPOSIÇÃO DA 1a CÂMARA
Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Luiz Carlos Cicilio� da Cunha

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s)
Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66,
parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das
Sessões no Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo.
Decisão 01063/2019-1
Processo: 05568/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: CDSVC - Consórcio de Desenvolvimento Sustentável
da Região Dos Vales e do Café
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: LIONDA LIMA MARELLI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2017 –
OMISSÃO NO ENVIO – FORMAR AUTOS APARTADOS
PARA APLICAR MULTA – CITAR - NOTIFICAR.
O EXMO. CONSELHEIRO SR. LUIZ CARLOS CICILIOTTI
DA CUNHA:

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Economia, manifestou-se através da Instrução Técnica
Inicial 00359/2018-1 propondo a citação do responsável
para prestar esclarecimentos; e a notificação para
encaminhamento da prestação de contas no prazo
de 15 dias improrrogáveis, sob pena de aplicação de
multa. Por meio da Decisão SEGEX 00373/2018-1 o
responsável foi citado e notificado (Termo de Citação
00595/2018-3, Termo de Notificação 00596/20188 e AR/Contrafé 04262/20018-8, 04261/2018-3,
05736/2018-1, 05737/2018-5 e 06935/2018-3).
Considerando o não atendimento do Termo de Citação
nº 00595/2018-3, por meio da Decisão Monocrática
01853/2018-1 foi declarada revelia do senhor Lionda
Lima Marelli.
Submetido à área técnica para prosseguimento da
instrução processual, foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial 00793/2018-1, com proposição de formação de
autos apartados para aplicação de sanção de multa
por descumprimento do prazo de encaminhamento
da prestação de contas anual; citação do responsável
para que apresente as justificativas que entender
necessárias e reiterar notificação para que encaminhe
a prestação de contas anual.

RELATÓRIO:

O Ministério Público de Contas por meio da
Manifestação 00004/2019-1 de lavra do Procurador Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira anuiu à área técnica.

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Região
dos Vales e do Café, referente ao exercício de 2017,
sob a responsabilidade do Sr. Lionda Lima Marelli.

Conforme se depreende do Despacho 10210/20192 (peça 39), vieram os autos a este gabinete para
apreciação.
VOTO

Constatada a omissão no envio da Prestação de Contas,
o NCE – Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e

FUNDAMENTAÇÃO:

www.tce.es.gov.br

Em análise aos autos, observa-se que, muito embora
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o prazo de envio da prestação de contas anual do
exercício de 2017 tenha vencido em 31/05/2018, o
gestor responsável não encaminhou as contas no
prazo regimental.
Considerando que a Instrução Técnica Inicial
00793/2018 foi elaborada no dia 18/12/2018, foi
realizada nova consulta por este Gabinete ao sistema
CidadES constatando-se que até a data de 22/05/2019
a referida prestação de contas não havia sido enviada
a esta Corte de Contas.
Observa-se que em relação ao envio das prestações
de contas dos exercícios de 2015 (Processo TC00174/2018) e 2016 (Processo TC-7574/2017) também
ocorreu atraso no envio das prestações de contas a
esta Corte de Contas.
Assim, acompanho o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público de Contas acerca da
aplicação de multa ao Senhor Lionda Lima Marelli,
por desatendimento ao prazo de encaminhamento da
prestação de contas anual do exercício de 2017 a esta
Corte de Contas.
Desse modo, adoto como razões de decidir os
fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução
Técnica Inicial n.º 00793/2018-1 e VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
deliberação que submeto à sua consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro Relator

razões expostas pelo relator, em:
1.1. Formar autos apartados, para aplicação de sanção
por multa ao Sr. Lionda Lima Marelli, nos termos do
art. 135, inciso IX, da Lei Complementar nº 621/2012
c/c o artigo 281 e 389, inciso IX do Regimento Interno
do TCEES, considerando o descumprimento do prazo
de encaminhamento da prestação de contas anual
do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da
Região Dos Vales e do Café em relação ao exercício
de 2017, obrigação vencida em 31/05/2018, e o
reconhecimento de sua revelia declarada nos termos
da Decisão Monocrática 01853/2018-1;
1.2. Citar o Sr. Lionda Lima Marelli (art. 63, I, da Lei
Complementar 621/2012), sob pena de aplicação de
nova multa, para que, em 15 dias improrrogáveis,
apresente as justificativas que entender necessárias,
em razão do descumprimento da Decisão SEGEX
00241/2018-9/Termo de Notificação 00360/20184, penalidade prevista no artigo 135, IV da Lei
Complementar nº 621/2012;
1.3. Expedir Notificação ao Sr. Lionda Lima Marelli ou a
quem vier sucedê-lo, para que encaminhe a Prestação
de Contas abaixo identificada fixando prazo de 15
dias improrrogáveis para cumprimento da obrigação
(artigo 358, III e 359 da Resolução TC 261/2013),
cientificando-o que o descumprimento às decisões do
Tribunal está sujeito à penalidade de multa prevista no
artigo 135, IV da Lei Complementar nº 621/2012.

1. DECISÃO:

2. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as

4. Especificação do quórum:

3. Data da Sessão: 05/06/2019 – 17ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.

www.tce.es.gov.br

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01064/2019-4 – 1ª Câmara
Processo: 00842/2017-7
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
UG: IPS - Instituto de Previdência Dos Servidores do
Município de Serra
Relator: Marco Antônio da Silva
Interessado: ELVIA CALMON SATHLER
SUJEITOS A REGISTRO – APOSENTADORIA –
DILIGÊNCIA INTERNA - MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA
ATOS - PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE MAGISTÉRIO,
a partir de 16/11/2016, concedida por meio da
Portaria 309/2016 (ﬂ. 299), à servidora em epígrafe,
com supedâneo nos artigos 6º, incisos I, II, III, IV, e
7º, da Emenda Constitucional 41/2003, c/c o § 5º, do
artigo 40, da Constituição Federal, que se submete à
apreciação desta Corte de Contas para fins de Registro,
na forma estatuída na Carta Magna, art. 71, inciso
III, bem como no art. 71, inciso IV, da Constituição
Estadual, e, ainda a teor do art. 1º, inciso VI, da Lei
Terça-feira, 18 de junho de 2019
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Complementar Estadual 621/12.
A área técnica, através do NRP - Núcleo de Controle
Externo de Registro de Atos de Pessoal, nos
termos do Despacho 20500/2019-8, opinou pelo
SOBRESTAMENTO do feito na origem, na forma do
artigo 30 da IN/TC 31/2014.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu
Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos
termos do Parecer 01816/2019-7, acompanhou in
totum, a área técnica.
Assim, vieram os autos a este magistrado de contas
para emissão de relatório e voto para efeito de
deliberação do Colegiado, na forma do art. 29 do
Regimento, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Sendo apresentado a este Tribunal o processo de
aposentadoria visando a apreciação para fins de
registro, necessário é a sua análise, em face da
documentação que lhe dá suporte.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
A interessada aposenta-se no cargo de Professor MaPA
– Séries Iniciais - Nível VI, Classe 03, matrícula 1774, do
Quadro de Pessoal do Município da Serra, contando
com 25 anos e 24 dias de serviço/contribuição, tendo
cumprido os requisitos de idade, tempo mínimo no
serviço público e no cargo em que se aposenta, sendo
os proventos fixados, no valor de R$ 4.859,83 (quatro
mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e
três centavos), conforme demonstrado às folhas 293295 destes autos.

Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica,
nos termos do Despacho 20500/2019-8, opinou pelo
SOBRESTAMENTO do feito na origem, na forma do
artigo 30 da IN/TC 31/2014, vez que consta à ﬂ. 293,
informação sobre decisão judicial, sem comprovação
do trânsito em julgado, verbis:
[...]
I. I – Dos Fatos
Os presentes autos foram encaminhados a esta Corte
de Contas para as finalidades previstas no artigo 71,
inciso III da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 e, na forma prevista no artigo 1º, inciso
VI, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
II – Da Análise
Da análise dos autos, constata-se que há informação
sobre decisão judicial, sem comprovação de
trânsito em julgado, conforme folha 293. Por tanto,
obedecendo o que determina a instrução normativa
31/2014, especificamente no artigo 30, sugerimos
que o conjunto processual fique sobrestado no
jurisdicionado até o transito em julgado da ação.
III – Da Proposta de Encaminhamento
Diante do exposto, submetemos estes autos à
tramitação interna de praxe, para conhecimento e
apreciação superior e, posterior encaminhamento ao
órgão de origem para sobrestamento, na forma como
sugerido nos moldes da instrução normativa 31/2014
em seu artigo 30. – g.n.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu turno,
nos termos do Parecer 01816/2019-7, acompanhou in
totum, a área técnica.
www.tce.es.gov.br

Examinando os autos, verifico que a servidora foi
nomeada em 31/7/1991, contando, na data da
aposentadoria, com 9.149 dias, ou seja, 25 anos e 24
dias de serviço/contribuição, conforme demonstrado à
ﬂ. 293 dos autos, resultando esse tempo da exclusão
dos períodos de licença médica e auxílio doença, no
total de 71 dias, não constando no acervo processual
informação de que esteja inclusa em processo judicial
que discute esse fato.
Consta, no entanto, à ﬂ. 293, a não inclusão no cálculo
dos proventos, da parcela de decisão judicial (09%),
no valor de R$ 240,78, que resultou na redução da
remuneração, do valor de R$ 349,14, sendo, por isso,
sugerido o sobrestamento do feito na origem.
Ocorre que a aposentadoria neste caso é por tempo
de contribuição especial de magistério, contando a
servidora com tempo de serviço/contribuição superior
ao necessário para a sua aposentadoria, a despeito do
desconto dos 71 dias de afastamento por motivo de
saúde, o que não está em análise nestes autos, sendo
os proventos integrais reduzidos em R$ 349,14, em
razão de processo judicial que discute a questão da
progressão na carreira.
Conforme tratado nos autos do Processo TC 8564/2016,
verificou-se o parecer jurídico trazido àqueles autos,
em que o órgão previdenciário solicita o registro do
ato, ainda que com ressalvas, argumentando em
síntese, o seguinte:
- A decisão de registro do Tribunal de Contas é
imprescindível para o processo de compensação
previdenciária, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, pois a ausência do registro impede a
compensação previdenciária relativa ao tempo de
Terça-feira, 18 de junho de 2019
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contribuição de um servidor, cujo bene�cio já está
sendo pago e cujas restituições pelo RGPS podem
ser alcançadas pelo prazo prescricional, trazendo
prejuízo ao erário;
- Foi somado na contagem do tempo de contribuição
da servidora o total de 2.927 dias de contribuição ao
INSS, o que corresponde a 33% do bene�cio pago,
necessitando-se da compensação previdenciária
para que não haja prejuízo ao Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS;
- Não se trata de discussão judicial acerca do ingresso
no cargo público ou acerca do preenchimento ou não
dos requisitos para a concessão de aposentadoria,
sendo certo que a discussão atinge tão somente o
quantum a ser fixado a �tulo de proventos, o que
pode ser objeto de revisão em caso de alteração da
situação jurídica hoje existente.
Desta forma, sugeriu a advogada do Instituto a
solicitação a este Tribunal de Contas de realização
do registro do ato aposentatório, mesmo que com
ressalvas, a fim de viabilizar o pedido de compensação
previdenciária.
Quanto ao sobrestamento do feito, é sugerido pela
área técnica, com base no artigo 30 da mesma IN/TC
31/2014, que apenas determina o encaminhamento do
feito à origem, no caso em que houver sobrestamento,
até que haja solução dos motivos geradores da
decisão, não se apresentando qualquer dispositivo
legal ou regulamentar imperativo no sentido de que
o Tribunal decida pelo sobrestamento, presumindose que a decisão judicial seja prejudicial à apreciação
do ato concessório.

Assim sendo, verifico que a questão que está, em tese, a
impedir a decisão de registro do ato de aposentadoria,
é o sobrestamento do feito, sem indicativo do comando
legal ou regulamentar, vez que o artigo 30 da IN/TC
31/2014 não é imperativo nesse sentido.
Por outro lado, consta do mencionado parecer
jurídico do Regime Próprio de Previdência Social RPPS da Serra, alerta quanto ao fato de que, quando
o Tribunal demora em proceder ao registro do ato
de aposentadoria, essa demora resulta em prejuízo
ao RPPS, em razão de impossibilitar a compensação
previdenciária junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, podendo, no caso do sobrestamento,
ocorrer a prescrição de créditos do RPPS que não
pode deixar de pagar o bene�cio a que tem direito o
servidor aposentado.
Entrementes, em debate realizado no Colegiado
desta 1ª Câmara restou pacificado que deve haver o
retorno dos autos à área técnica, a fim de que ele se
posicione conclusivamente, posto que entendo que o
sobrestamento do feito não é prejudicial ao registro,
afinal, somente se considera controverso nestes autos
o valor dos proventos fixados, em decorrência da
pendência da ação judicial.
Assim, uma vez registrado o processo, deve o mesmo
retornar apenas para se verificar a regularidade
da alteração dos proventos, sem modificação do
fundamento legal do ato concessório, conforme
enunciado constante da Súmula 06 do Excelso Pretório,
litteris:
A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de
aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado
pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes
www.tce.es.gov.br

de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a
competência revisora do Judiciário. – g.n.
Desta maneira, deve o processo retornar a esta Corte
de Contas apenas se a servidora lograr êxito na ação
judicial intentada, visto que do contrário mantido
estará o valor dos proventos fixados e percebidos.
Desta forma, entendo que o ato aposentatório está em
condições de receber o competente registro, devendo,
entretanto, previamente, haver manifestação
conclusiva por parte da área técnica deste Tribunal
de Contas.
2. DO DISPOSITIVO:
Desse modo, divergindo do posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua
consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos. DECIDEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Determinar a realização de Diligência Interna,
para que, no prazo de 10 (dez) dias, a área técnica
deste Tribunal, junto ao Núcleo de Controle Externo
competente, se manifeste conclusivamente acerca da
matéria vertida nos autos, na forma do art. 314, § 3º,
inciso I, da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
Terça-feira, 18 de junho de 2019
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3. Data da Sessão: 05/06/2019 – 17ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiros Substitutos
Antonio da Silva (relator)

presentes:

Marco

5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01065/2019-9
Processo: 06613/2018-4

da Emenda Constitucional 41/2003, c/c o § 5º, do
artigo 40, da Constituição Federal, que se submete à
apreciação desta Corte de Contas para fins de Registro,
na forma estatuída na Carta Magna, art. 71, inciso
III, bem como no art. 71, inciso IV, da Constituição
Estadual, e, ainda a teor do art. 1º, inciso VI, da Lei
Complementar Estadual 621/12.
A área técnica, através do NRP - Núcleo de Controle
Externo de Registro de Atos de Pessoal, nos
termos do Despacho 20615/2019-7, opinou pelo
SOBRESTAMENTO do feito na origem, na forma do
artigo 30 da IN/TC 31/2014.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu
Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos
termos do Parecer 01815/2019-2, acompanhou in
totum, a área técnica.

no serviço público e no cargo em que se aposenta,
sendo os proventos fixados, no valor de R$ 6.399,08
(seis mil, trezentos e noventa e nove reais e oito
centavos), conforme demonstrado às folhas 286-288
destes autos.
Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica nos
termos do Despacho 20615/2019-7, opinou pelo
SOBRESTAMENTO do feito na origem, na forma do
artigo 30 da IN/TC 31/2014, vez que consta à ﬂ. 286,
informação sobre decisão judicial, sem comprovação
do trânsito em julgado, verbis:
[...]
I. I – Dos Fatos
Os presentes autos foram encaminhados a esta Corte
de Contas para as finalidades previstas no artigo 71,
inciso III da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 e, na forma prevista no artigo 1º, inciso
VI, da Lei Complementar Estadual 621/2012.

UG: IPS - Instituto de Previdência Dos Servidores do
Município de Serra

Assim, vieram os autos a este magistrado de contas
para emissão de relatório e voto para efeito de
deliberação do Colegiado, na forma do art. 29 do
Regimento, Resolução TC 261/2013.

Relator: Marco Antônio da Silva

É o sucinto relatório.

Interessado: LUCIMARA APARECIDA SOARES DE SOUZA

VOTO

ATOS SUJEITOS A REGISTRO – APOSENTADORIA –
DILIGÊNCIA INTERNA - MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA
- PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Sendo apresentado a este Tribunal o processo de
aposentadoria visando a apreciação para fins de
registro, necessário é a sua análise, em face da
documentação que lhe dá suporte.

Da análise dos autos, constata-se que há informação
sobre decisão judicial, sem comprovação de
trânsito em julgado, conforme folha 286. Por tanto,
obedecendo o que determina a instrução normativa
31/2014, especificamente no artigo 30, sugerimos
que o conjunto processual fique sobrestado no
jurisdicionado até o transito em julgado da ação.

1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

III – Da Proposta de Encaminhamento

A interessada aposenta-se no cargo de Professor MaPA
– Séries Iniciais - Nível VI, Classe 06, matrícula 1780, do
Quadro de Pessoal do Município da Serra, contando
com 31 anos, 1 mês e 21 dias de serviço/contribuição,
tendo cumprido os requisitos de idade, tempo mínimo

Diante do exposto, submetemos estes autos à
tramitação interna de praxe, para conhecimento e
apreciação superior e, posterior encaminhamento ao
órgão de origem para sobrestamento, na forma como
sugerido nos moldes da instrução normativa 31/2014

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE MAGISTÉRIO,
a partir de 30/5/2018, concedida por meio da Portaria
122/2018 (ﬂ. 299), à servidora em epígrafe, com
supedâneo nos artigos 6º, incisos I, II, III, IV, e 7º,

www.tce.es.gov.br

II – Da Análise
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em seu artigo 30. – g.n.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu turno,
nos termos do Parecer 01815/2019-2, acompanhou in
totum a área técnica.
Examinando os autos, verifico que a servidora foi
nomeada, em 31/7/1991, contando, na data da
aposentadoria, com 11.366 dias, ou seja, 31 anos,
1 mês e 21 dias de serviço/contribuição, conforme
demonstrado às ﬂs. 286-287 destes autos, resultando
esse tempo da exclusão dos períodos de licença
médica e auxílio doença, no total de 28 dias, não
constando no acervo processual informação de que
esteja inclusa em processo judicial que discute esse
fato.
Consta, no entanto, à ﬂ. 286, redução, no cálculo dos
proventos, do percentual de progressão judicial, de
09% para 06%, por se tratar de inters�cio de 31/3/99
(Lei 2.173) a 2003 (período em que não houve o
pagamento da progressão), referente ao processo
judicial 048.03.003282.4, sendo, por isso, sugerido o
sobrestamento do feito na origem.
Ocorre que, a aposentadoria neste caso é por tempo
de contribuição especial de magistério, contando a
servidora com tempo de serviço/contribuição superior
ao necessário para a sua aposentadoria, a despeito do
desconto dos 28 dias de afastamento por motivo de
saúde, o que não está em análise nestes autos, sendo
os proventos integrais reduzidos em R$ 153,50, em
razão de processo judicial que discute a questão da
progressão na carreira.
Conforme tratado nos autos do Processo TC 8564/2016,
verificou-se o parecer jurídico trazido àqueles autos,

em que o órgão previdenciário solicita o registro do
ato, ainda que com ressalvas, argumentando em
síntese, o seguinte:
- A decisão de registro do Tribunal de Contas é
imprescindível para o processo de compensação
previdenciária, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, pois a ausência do registro impede a
compensação previdenciária relativa ao tempo de
contribuição de um servidor, cujo bene�cio já está
sendo pago e cujas restituições pelo RGPS podem
ser alcançadas pelo prazo prescricional, trazendo
prejuízo ao erário;
- Foi somado na contagem do tempo de contribuição
da servidora o total de 2.927 dias de contribuição ao
INSS, o que corresponde a 33% do bene�cio pago,
necessitando-se da compensação previdenciária
para que não haja prejuízo ao Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS;
- Não se trata de discussão judicial acerca do ingresso
no cargo público ou acerca do preenchimento ou não
dos requisitos para a concessão de aposentadoria,
sendo certo que a discussão atinge tão somente o
quantum a ser fixado a �tulo de proventos, o que
pode ser objeto de revisão em caso de alteração da
situação jurídica hoje existente.
Desta forma, sugeriu a advogada do Instituto a
solicitação a este Tribunal de Contas de realização
do registro do ato aposentatório, mesmo que com
ressalvas, a fim de viabilizar o pedido de compensação
previdenciária.
Quanto ao sobrestamento do feito, é sugerido pela
área técnica, com base no artigo 30 da mesma IN/TC
www.tce.es.gov.br

31/2014, que apenas determina o encaminhamento do
feito à origem, no caso em que houver sobrestamento,
até que haja solução dos motivos geradores da
decisão, não se apresentando qualquer dispositivo
legal ou regulamentar imperativo no sentido de que
o Tribunal decida pelo sobrestamento, presumindose que a decisão judicial seja prejudicial à apreciação
do ato concessório.
Assim sendo, verifico que a questão que está, em tese, a
impedir a decisão de registro do ato de aposentadoria,
é o sobrestamento do feito, sem indicativo do comando
legal ou regulamentar, vez que o artigo 30 da IN/TC
31/2014 não é imperativo nesse sentido.
Por outro lado, consta do mencionado parecer
jurídico do Regime Próprio de Previdência Social RPPS da Serra, alerta quanto ao fato de que, quando
o Tribunal demora em proceder ao registro do ato
de aposentadoria, essa demora resulta em prejuízo
ao RPPS, em razão de impossibilitar a compensação
previdenciária junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, podendo, no caso do sobrestamento,
ocorrer a prescrição de créditos do RPPS que não
pode deixar de pagar o bene�cio a que tem direito o
servidor aposentado.
Entrementes, em debate realizado no Colegiado
desta 1ª Câmara restou pacificado que deve haver o
retorno dos autos à área técnica, a fim de que ele se
posicione conclusivamente, posto que entendo que o
sobrestamento do feito não é prejudicial ao registro,
afinal, somente se considera controverso nestes autos
o valor dos proventos fixados, em decorrência da
pendência da ação judicial.
Assim, uma vez registrado o processo, deve o mesmo
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retornar apenas para se verificar a regularidade
da alteração dos proventos, sem modificação do
fundamento legal do ato concessório, conforme
enunciado constante da Súmula 06 do Excelso Pretório,
litteris:
A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de
aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado
pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes
de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a
competência revisora do Judiciário. – g.n.
Desta maneira, deve o processo retornar a esta Corte
de Contas apenas se a servidora lograr êxito na ação
judicial intentada, visto que do contrário mantido
estará o valor dos proventos fixados e percebidos.
Desta forma, entendo que o ato aposentatório está em
condições de receber o competente registro, devendo,
entretanto, previamente, haver manifestação
conclusiva por parte da área técnica deste Tribunal
de Contas.
2. DO DISPOSITIVO:
Desse modo, divergindo do posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua
consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA

Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Determinar a realização de Diligência Interna,
para que, no prazo de 10 (dez) dias, a área técnica
deste Tribunal, junto ao Núcleo de Controle Externo
competente, se manifeste conclusivamente acerca da
matéria vertida nos autos, na forma do art. 314, § 3º,
inciso I, da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/06/2019 – 17ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha;
4.2. Conselheiros Substitutos
Antonio da Silva (relator).

presentes:

Marco

5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01066/2019-3
Processo: 04799/2019-8
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Relator

UG: IPS - Instituto de Previdência Dos Servidores do
Município de Serra

1. DECISÃO:

Relator: Marco Antônio da Silva

VISTOS, relatados e discutidos estes autos. DECIDEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira

Interessado: AUREA MARIA BAPTISTA MIRANDA
ATOS SUJEITOS A REGISTRO – APOSENTADORIA –
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DILIGÊNCIA INTERNA - MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE MAGISTÉRIO,
a partir de 28/2/2019, concedida por meio da Portaria
058/2019 (ﬂ. 456), à servidora em epígrafe, com
supedâneo nos artigos 6º, incisos I, II, III, IV, e 7º,
da Emenda Constitucional 41/2003, c/c o § 5º, do
artigo 40, da Constituição Federal, que se submete à
apreciação desta Corte de Contas para fins de Registro,
na forma estatuída na Carta Magna, art. 71, inciso
III, bem como no art. 71, inciso IV, da Constituição
Estadual, e, ainda a teor do art. 1º, inciso VI, da Lei
Complementar Estadual 621/12.
A área técnica, através do NRP - Núcleo de Controle
Externo de Registro de Atos de Pessoal, nos
termos do Despacho 20664/2019-1, opinou pelo
SOBRESTAMENTO do feito na origem, na forma do
artigo 30 da IN/TC 31/2014.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu
Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos
termos do Parecer de ﬂ. 464, acompanhou in totum, a
área técnica.
Assim, vieram os autos a este magistrado de contas
para emissão de relatório e voto para efeito de
deliberação do Colegiado, na forma do art. 29 do
Regimento, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Sendo apresentado a este Tribunal o processo de
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aposentadoria visando à apreciação para fins de
registro, necessário é a sua análise, em face da
documentação que lhe dá suporte.

31/2014, especificamente no artigo 30, sugerimos
que o conjunto processual fique sobrestado no
jurisdicionado até o transito em julgado da ação.

1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

III – Da Proposta de Encaminhamento

A interessada aposenta-se no cargo de Professor
MaPA – Nível VI, Classe 5, matrícula 4828, do Quadro
de Pessoal do Município da Serra, contando com 30
anos, 11 meses e 2 dias de serviço/contribuição, tendo
cumprido os requisitos de idade, tempo mínimo no
serviço público e no cargo em que se aposenta, sendo
os proventos fixados, no valor de R$ 5.829,87 (cinco
mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e sete
centavos), conforme demonstrado às folhas 445-446
destes autos.

Diante do exposto, submetemos estes autos à
tramitação interna de praxe, para conhecimento e
apreciação superior e, posterior encaminhamento ao
órgão de origem para sobrestamento, na forma como
sugerido nos moldes da instrução normativa 31/2014
em seu artigo 30. – g.n.

Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica nos
termos do Despacho 20664/2019-1, opinou pelo
SOBRESTAMENTO do feito na origem, na forma do
artigo 30 da IN/TC 31/2014, vez que consta à ﬂ. 445,
informação sobre decisão judicial, sem comprovação
do trânsito em julgado, verbis:
[...]
I – Dos Fatos
Os presentes autos foram encaminhados a esta Corte
de Contas para as finalidades previstas no artigo 71,
inciso III da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 e, na forma prevista no artigo 1º, inciso
VI, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
II – Da Análise
Da análise dos autos, constata-se que há informação
sobre decisão judicial, sem comprovação de
trânsito em julgado, conforme folha 445. Por tanto,
obedecendo o que determina a instrução normativa

O Ministério Público Especial de Contas, por seu turno,
nos termos do Parecer de ﬂ. 464, acompanhou in
totum a área técnica.
Examinando os autos, verifico que a servidora foi
nomeada em 12/3/1992, contando, na data da
aposentadoria, com 11.282 dias, ou seja, 30 anos,
11 meses e 2 dias de serviço/contribuição, conforme
demonstrado à ﬂ. 445 dos autos, resultando esse
tempo da exclusão dos períodos de licença médica e
auxílio doença, no total de 90 dias, não constando no
acervo processual informação de que esteja inclusa
em processo judicial que discute esse fato.
Consta, no entanto, à ﬂ. 445, a não inclusão, no cálculo
dos proventos, da parcela de progressão judicial (9%),
no valor de R$ 255,45, que resultou na redução da
remuneração em R$ 408,73, sob a justificativa de que
a servidora não se encontra na lista dos substituídos
no processo judicial 048.03.003282.4, sendo, por isso,
sugerido o sobrestamento do feito na origem.
Ocorre que, a aposentadoria neste caso é por tempo
de contribuição especial de magistério, contando a
servidora com tempo de serviço/contribuição superior
www.tce.es.gov.br

ao necessário para a sua aposentadoria, a despeito do
desconto dos 90 dias de afastamento por motivo de
saúde, o que não está em análise nestes autos, sendo
os proventos integrais reduzidos em R$ 408,73, em
razão de processo judicial que discute a questão da
progressão na carreira.
Conforme tratado nos autos do Processo TC 8564/2016,
verificou-se o parecer jurídico trazido àqueles autos,
em que o órgão previdenciário solicita o registro do
ato, ainda que com ressalvas, argumentando em
síntese, o seguinte:
- A decisão de registro do Tribunal de Contas é
imprescindível para o processo de compensação
previdenciária, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, pois a ausência do registro impede a
compensação previdenciária relativa ao tempo de
contribuição de um servidor, cujo bene�cio já está
sendo pago e cujas restituições pelo RGPS podem
ser alcançadas pelo prazo prescricional, trazendo
prejuízo ao erário;
- Foi somado na contagem do tempo de contribuição
da servidora o total de 2.927 dias de contribuição ao
INSS, o que corresponde a 33% do bene�cio pago,
necessitando-se da compensação previdenciária
para que não haja prejuízo ao Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS;
- Não se trata de discussão judicial acerca do ingresso
no cargo público ou acerca do preenchimento ou não
dos requisitos para a concessão de aposentadoria,
sendo certo que a discussão atinge tão somente o
quantum a ser fixado a �tulo de proventos, o que
pode ser objeto de revisão em caso de alteração da
situação jurídica hoje existente.
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Desta forma, sugeriu a advogada do Instituto a
solicitação a este Tribunal de Contas de realização
do registro do ato aposentatório, mesmo que com
ressalvas, a fim de viabilizar o pedido de compensação
previdenciária.
Quanto ao sobrestamento do feito, é sugerido pela
área técnica, com base no artigo 30 da mesma IN/TC
31/2014, que apenas determina o encaminhamento do
feito à origem, no caso em que houver sobrestamento,
até que haja solução dos motivos geradores da
decisão, não se apresentando qualquer dispositivo
legal ou regulamentar imperativo no sentido de que
o Tribunal decida pelo sobrestamento, presumindose que a decisão judicial seja prejudicial à apreciação
do ato concessório.
Assim sendo, verifico que a questão que está, em tese, a
impedir a decisão de registro do ato de aposentadoria,
é o sobrestamento do feito, sem indicativo do comando
legal ou regulamentar, vez que o artigo 30 da IN/TC
31/2014 não é imperativo nesse sentido.
Por outro lado, consta do mencionado parecer
jurídico do Regime Próprio de Previdência Social RPPS da Serra, alerta quanto ao fato de que, quando
o Tribunal demora em proceder ao registro do ato
de aposentadoria, essa demora resulta em prejuízo
ao RPPS, em razão de impossibilitar a compensação
previdenciária junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, podendo, no caso do sobrestamento,
ocorrer a prescrição de créditos do RPPS que não
pode deixar de pagar o bene�cio a que tem direito o
servidor aposentado.
Entrementes, em debate realizado no Colegiado
desta 1ª Câmara restou pacificado que deve haver o

retorno dos autos à área técnica, a fim de que ele se
posicione conclusivamente, posto que entendo que o
sobrestamento do feito não é prejudicial ao registro,
afinal, somente se considera controverso nestes autos
o valor dos proventos fixados, em decorrência da
pendência da ação judicial.

MARCO ANTONIO DA SILVA

Assim, uma vez registrado o processo, deve o mesmo
retornar apenas para se verificar a regularidade
da alteração dos proventos, sem modificação do
fundamento legal do ato concessório, conforme
enunciado constante da Súmula 06 do Excelso Pretório,
litteris:

do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira

A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de
aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado
pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes
de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a
competência revisora do Judiciário. – g.n.
Desta maneira, deve o processo retornar a esta Corte
de Contas apenas se a servidora lograr êxito na ação
judicial intentada, visto que do contrário mantido
estará o valor dos proventos fixados e percebidos.
Desta forma, entendo que o ato aposentatório está em
condições de receber o competente registro, devendo,
entretanto, previamente, haver manifestação
conclusiva por parte da área técnica deste Tribunal
de Contas.
2. DO DISPOSITIVO:
Desse modo, divergindo do posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
proponho VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua
consideração.
www.tce.es.gov.br

Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos. DECIDEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Determinar a realização de Diligência Interna,
para que, no prazo de 10 (dez) dias, a área técnica
deste Tribunal, junto ao Núcleo de Controle Externo
competente, se manifeste conclusivamente acerca da
matéria vertida nos autos, na forma do art. 314, § 3º,
inciso I, da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 05/06/2019 – 17ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha;
4.2.

Conselheiros

Substitutos

presentes:

Marco

Antonio da Silva (relator).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

CARMO:
RELATÓRIO

Outras Decisões - 2ª Câmara
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões)
abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos
na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.
COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner
Rodrigo Coelho do Carmo

Decisão 01079/2019-1
Processos: 05214/2014-3, 07983/2017-1
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari
Conselheiros-substitutos
João Luiz Co�a Lova�

Ministério Público Especial de Contas

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: JOSE AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO,
EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, ORLY GOMES DA
SILVA, AURELICE VIEIRA SOUZA, ELIZABETH VERONICA
PICCIAFUOCO RIBEIRO, AFONSO RODRIGUES PEREIRA
FILHO, ENIS SOARES DE CARVALHO
Representante: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

REPRESENTAÇÃO – PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO
2018 – RATIFICAR DECISÃO TC-3747/2015 E DECISÃO
TC-2720/2017 – CITAÇÃO – 30 DIAS - DEIXAR
DE DETERMINAR E RECOMENDAR – AGUARDAR
CONTRADITÓRIO – VISTA CONSELHEIRO DOMINGOS
TAUFNER – ENCAMPAR ENTENDIMENTO - VOTO
COMPLEMENTAR
VOTO RELATOR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO
www.tce.es.gov.br

Trata-se de representação, com pedido cautelar,
formulada por Auditores de Controle Externo deste
Tribunal, em face do PREFEITO MUNICIPAL DE
GUARAPARI, Sr. Orly Gomes da Silva, do EX-PREFEITO
MUNICIPAL DE GUARAPARI na legislatura de 2009 a
2012, Sr. Edson Figueiredo Magalhães, da SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO, Srª Elizabeth Verônica
Picciafouco Ribeiro, da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, Srª Aurelice Vieira Souza e do SECRETÁRIO
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Sr. Afonso Rodrigues
Pereira, por supostas ilegalidades verificadas na Folha de
Pagamento da Prefeitura e na escala de plantões fiscais
dos servidores públicos municipais.
Tendo ouvido os representados, o Conselheiro relator
à época proferiu a Decisão TC-3747/2015 no dia
09.06.2015, na 18ª sessão ordinária do Plenário, nos
seguintes termos:
a. Com relação ao item 5.3.1.1.1:
i. Que adeque, de forma imediata, a fórmula de cálculo
das gratiﬁcações de assiduidade e do adicional de
quinquênio, devendo ser excluída da base de cálculo
das referidas verbas o Adicional por Tempo de Serviço
(ATS), em observância ao disposto no artigo 37, XIV,
da Constituição Federal, que veda o pagamento de
vantagens em efeito cascata ou repique, para os
servidores que porventura, na presente data, venham a
adquirir o direito à percepção de alguma das gratiﬁcações
acima;
ii. Que, com relação aos servidores que já percebem
as gratiﬁcações, após a instauração do contraditório
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para cada servidor eventualmente afetado, seja
procedida análise individualizada e proferida decisão
individualizada acerca da suspensão dos pagamentos
das gratiﬁcações que não observem a regra acima, no
exato montante considerado ilegal (montante calculado
sob a forma de cascata);
b. Com relação aos pagamentos cumulados, descritos nos
itens 5.3.4.1.3, 5.3.4.1.4, 5.3.4.2.1, 5.3.4.2.2, 5.3.4.2.3
e 5.3.5.2, o Município de Guarapari não mais proceda
ao pagamento cumulado das verbas mencionadas nos
referidos itens; c. Com relação à irregularidade apontada
no item 5.3.4.1.2, seja determinada aos gestores,
no momento da elaboração de escalas de serviços,
a promoção de uma melhor utilização dos recursos
humanos, respeitado o direito de cada servidor ao
intervalo mínimo de 11 (onze) horas entre duas jornadas
de trabalho.
Posteriormente,
acompanhando
posicionamento
técnico, o Conselheiro em substituição João Luiz Cotta
Lovatti prolatou no dia 25.07.2017, na 24ª sessão
ordinária do Plenário, a Decisão TC – 2720/2017-6,
estendendo os efeitos da medida cautelar concedida por
meio da decisão retrocitada, nos seguintes termos:
Estender a medida cautelar determinada na Decisão
TC-3747/2015 - Plenário, quanto ao item 5.3.1.1.1 ao
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Guarapari (IPG) para que promova a adequação imediata
da fórmula de cálculo das gratificações de assiduidade
e do adicional de quinquênio, devendo ser excluída
da base de cálculo das referidas verbas o Adicional de
Tempo de Serviço (ATS), em observância ao disposto
no artigo 37, XIV, da Constituição Federal, mas não sem
antes promover a instauração do contraditório interno

para cada servidor inativo ou pensionista eventualmente
afetado.
Novamente, acatando sugestionamento técnico, o
Conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti,
por meio da Decisão TC-4331/2017, determinou a
inclusão dos autos no Plano Anual de Fiscalização 2018,
na modalidade inspeção, diante da necessidade da
apuração dos fatos e esclarecimentos in loco.
Encaminhados os autos à área técnica, fora realizada
inspeção na Prefeitura Municipal de Guarapari, no
período compreendido entre 05/06/2018 e 10/09/2018,
objetivando a apuração dos pontos constantes na
Representação inicial, quais sejam:
Item 5.3.1.1.1 - Incorporação do valor do adicional por
tempo de serviço (ats) ao vencimento-base para efeito
de cálculo da gratiﬁcação de assiduidade e do adicional
de quinquênio, conﬁgurando o vedado efeito cascata ou
repique.

permitido;
Item 5.3.4.1.3 - Servidores recebendo gratiﬁcação por
plantão ﬁscal (gpf) cumuladas com horas extras, em
violação à lei 3.314/2011;
Item 5.3.4.1.4 - Servidores recebendo gratiﬁcação
por plantão na área de saúde (gpfs) cumulada com
gratiﬁcação em órgãos essenciais ao atendimento de
interesse público (goeaip), em violação à lei 3.314/2011;
Item 5.3.4.2.1 - Servidores recebendo gratiﬁcação
por plantão ﬁscal (gpf) cumulada com gratiﬁcação por
regime de tempo integral, em violação à lei 3.314/2011;
Item 5.3.4.2.2 - Servidores recebendo gratiﬁcação
de desempenho de trabalho técnico e cientíﬁco (gttc)
cumulada com gratiﬁcação por regime de tempo
integral, bem como gratiﬁcação pelo exercício de cargo
ou função comissionada, em violação à lei 3.314/2011;

Item 5.3.2.1.1 - Aplicação do abate do teto constitucional
sobre a remuneração líquida dos servidores municipais;

Item 5.3.4.2.3 - Servidores recebendo gratiﬁcação por
plantão na área de saúde (gpfs) cumulada com horas
extras, em violação à lei 3.314/2011;

Item 5.3.2.1.2 - Acúmulo de cargos percebendo acima
do teto constitucional;

Item 5.3.5.1 - Prestação de horas extras acima do limite
diário;

Item 5.3.2.2.1 - Fixação irregular dos subsídios do
prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais com
violação das regras do processo legislativo - consequente
irregularidade na ﬁxação do subteto constitucional dos
servidores públicos municipais;

Item 5.3.5.2 - Recebimento de horas extras por servidores
em regime de tempo integral e por ocupantes de cargo
comissionado.

Item 5.3.3.1 - Pagamento indevido de gratiﬁcação por
produtividade para as categorias de agente comunitário
de saúde, agente de combate à endemias e agente de
saúde pública;
Item 5.3.4.1.2 - Plantões ﬁscais acima do limite
www.tce.es.gov.br

Assim, visando ao atendimento da proposição
fiscalizatória a fim de apurar o cumprimento das decisões
(Decisão TC-3747/2015, Decisão TC-2720/2017 e
Decisão TC-4331/20170), anteriormente concedidas por
esta Corte de Contas, sem prejuízo de eventuais novos
achados, a equipe de auditagem definiu as seguintes
questões a perquirir:
Terça-feira, 18 de junho de 2019
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“Q1 - Houve a adequação da fórmula de cálculo
das gratiﬁcações de assiduidade e do adicional de
quinquênio com a exclusão da base de cálculo das
referidas verbas o Adicional por tempo de serviço (ATS),
para os servidores que adquiriram o direito à percepção
das referidas gratiﬁcações a partir da data da ciência da
Medida Cautelar proferida na Decisão 3747/2015? (Item
5.3.1.1.1.)
Q2 - Houve a adequação da fórmula de cálculo
das gratiﬁcações de assiduidade e do adicional de
quinquênio, com a exclusão da base de cálculo das
referidas verbas o Adicional por tempo de serviço (ATS),
para aqueles servidores que já recebiam indevidamente,
após a instauração do contraditório, em função da
Medida Cautelar constante da Decisão 3747/2015?
Q3 - Houve interrupção do pagamento cumulado das
verbas mencionadas nos itens 5.3.4.1.3, 5.3.4.1.4,
5.3.4.2.1, 5.3.4.2.2, 5.3.4.2.3 e 5.3.5.2. da Medida
Cautelar exarada na Decisão 3747/2015?
Q4 - Houve a adequação da fórmula de cálculo das
gratiﬁcações de assiduidade e do adicional de quinquênio,
com a exclusão da base de cálculo das referidas verbas
o Adicional por tempo de serviço (ATS), para aqueles
servidores que já recebiam indevidamente pelo Instituto
de Previdência, após a instauração do contraditório,
em função da Medida Cautelar constante da Decisão
2720/2017?
Q5 - Houve a adequação da fórmula de cálculo das
gratiﬁcações de assiduidade e do adicional de quinquênio,
com a exclusão da base de cálculo das referidas
verbas o Adicional por tempo de serviço (ATS), para as
novas concessões de aposentadoria pelo Instituto de
Previdência, após a ciência da determinação constante

da Medida Cautelar proferida na Decisão 2720/2017?
Q6 - A metodologia de cálculo da Gratiﬁcação Adicional
por Tempo de Serviço previsto no art. 150 da Lei Municipal
nº 1.278/91, atendia ao disposto no Inciso XV do art. 96
da Lei Orgânica do Município de Guarapari e no Inciso
XIV do art. 37 da Constituição Federal (item 5.3.1.1.1)?
Q7 - A Administração Municipal está aplicando
o mecanismo de abate-teto pelo valor bruto da
remuneração (Item 5.3.2.1.1.)?
Q8 - Foi observado pela Administração Municipal o teto
remuneratório para os servidores em acúmulo de cargos
(item 5.3.2.1.2)?
Q9 - Foram atendidos os dispositivos contidos no art. 48
da Lei Orgânica Municipal para a ﬁxação do subsídio do
Prefeito Municipal, vice e Secretários nos exercícios de
2012 e 2016 (item 5.3.2.2.1)?
Q10 - O pagamento de gratiﬁcação de produtividade a
agentes comunitários de saúde, de combate a endemias
e de saúde pública atende o Anexo I da Lei Municipal
3.392/2012 (item 5.3.3.1)?
Q11 - A Administração Municipal está observando o
limite máximo de plantões ﬁscais a conceder (Secretaria
de Meio Ambiente) (Item 5.3.4.1.2.)?
Q12 - No período, houve pagamento cumulado de
Gratiﬁcação por Plantão Fiscal (GPF) com gratiﬁcação
pela prestação de serviços extraordinários a mesmo
servidor, em violação ao § 2º do art. 3º da lei
3.314/2011(revogada) (item 5.3.4.1.3)? Artigo 3º,
parág. 6º da Lei 3853/2014 traz mesma vedação.
Q13 - No período auditado houve pagamento de
Gratiﬁcação por Plantão na Área de Saúde (GPFS)
cumulada com Gratiﬁcação de exercício em Órgãos
www.tce.es.gov.br

Essenciais ao Atendimento de Interesse Público (GOEAIP),
em violação ao § 2º do art. 3º da lei 3.314/2011 (item
5.3.4.1.4)?
Q14 - No período auditado houve o pagamento cumulado
de Gratiﬁcação por Plantão Fiscal (GPF) e Gratiﬁcação
por Regime de Tempo Integral, a mesmo servidor, em
violação ao § 2º do art. 3º da Lei 3.314 (item 5.3.4.2.1)?
Q15 - No período houve o pagamento cumulado de
Gratiﬁcação de Desempenho de Trabalho Técnico e
Cientíﬁco (GTTC) com a Gratiﬁcação pelo Exercício de
Função Comissionada, em violação ao § 2º do art. 3º da
lei 3.314/2011 (item 5.3.4.2.2)?
Q16 - No período auditado houve o pagamento cumulado
de Gratiﬁcação de Desempenho de Trabalho Técnico
e Cientíﬁco (GTTC) com a Gratiﬁcação por Regime de
Tempo Integral a mesmo servidor, em violação ao § 2º
do art. 3º da lei 3.314/2011 (item 5.3.4.2.2)?
Q17 - No período, houve pagamento cumulado de
gratiﬁcação por plantão na área de saúde (ﬁnal de
semana) e gratiﬁcação por prestação de serviços
extraordinários, a mesmo servidor, em violação à Lei
3314/2011 (item 5.3.4.2.3)?
Q18 - No período, houve pagamento de gratiﬁcação por
prestação de serviço extraordinário acima do limite diário
de duas horas ou mensal de 45 horas, em violação aos
artigos 145 da Lei 1278/1991 e 1º do Decreto 1046/2010
(item 5.3.5.1)?
Q19 - No período auditado, houve o pagamento de
gratiﬁcação pela prestação de serviços extraordinários
a ocupantes de cargos comissionados, em violação aos
artigos 145 e 151 da Lei Municipal 1.278/1991 (item
5.3.5.2)?
Terça-feira, 18 de junho de 2019
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Q20 - No período auditado, houve o pagamento
cumulado de gratiﬁcação pela prestação de serviços
extraordinários e gratiﬁcação por exercício em regime
de tempo integral a mesmo servidor, em violação aos
artigos 145 e 151 da Lei Municipal 1.278/1991 (item
5.3.5.2)?”
Dessa forma, ante os indícios de irregularidades
constantes da peça representativa inicial, utilizandose também de dados documentais fornecidos pela
Prefeitura Municipal a partir do mês de junho de 2013,
elaborou-se o Relatório de Inspeção nº 09/2018 (pág.
32, vol. 7, evento 12).
Ressaltou a equipe técnica, que todos os achados
de auditoria foram submetidos ao ente auditado,
para prestação de esclarecimentos e justificativas,
ressalvando, que o opinamento do ente não teria
o condão de substituir eventual necessidade de
contraditório.
Diante da minuciosa análise processada na
Prefeitura Municipal de Guarapari, a equipe técnica
responsável, constatando o desatendimento das
decisões supramencionadas, prolatadas por esta
Corte de Contas em sede dos presentes autos,
apresentou conclusivamente, em síntese, proposta de
encaminhamento no sentido de sugerir a aplicação de
multa aos responsáveis indicados, bem como a citação
dos mesmos, e ainda a expedição de medida cautelar
visando à suspensão dos pagamentos realizados a
título de Adicional de Tempo de Serviço Proporcional,
endereçados à Prefeitura Municipal de Guarapari,
à Câmara Municipal de Guarapari e ao Instituo de
Previdência dos Servidores do Município de Guarapari

com recomendações.
Ato con�nuo, fora elaborada Instrução Técnica Inicial
nº 715/2018, que corroborando com o Relatório de
Inspeção supracitado, manifestou-se, conclusivamente,
nos seguintes termos:
“Suspensão da cautelar constante da Decisão TC –
3747/2015, item 5.3.1.1.1., “i” e “ii”, endereçada ao
gestor da Prefeitura Municipal de Guarapari, e Decisão
TC – 2720/2017 – item 1, endereçada ao gestor do
Fundo de Previdência dos Servidores do Município
de Guarapari, uma vez prejudicadas as razões que
fundamentaram sua concessão (3.2.8.2)1;
Expedição de Medida Cautelar, nos termos dos arts. 1º,
XV2 e 3773, do RITCEES, suspendendo os pagamentos
realizados a �tulo de Adicional de Tempo de Serviço
Proporcional, endereçados à Prefeitura Municipal
de Guarapari, à Câmara Municipal de Guarapari e ao
Instituto de Previdência dos Servidores do Município
de Guarapari (3.2.8.3);
Aplicação de multa pecuniária aos responsáveis, com
base no art. 3894, do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC
261/2013, tendo em vista os subitens/irregularidades
dispostos abaixo:
RESPONSÁVEIS SUBITENS/ IRREGULARIDADES
ORLY GOMES DA SILVA Prefeito Municipal 06/03/2013
a 31/12/2016.
2.1 A1(Q2) - Desatendimento à determinação contida
na Medida Cautelar proferida na Decisão 3747/2015
no que diz respeito à adequação da fórmula de cálculo
das gratificações de assiduidade e do adicional de
www.tce.es.gov.br

quinquênio, com a exclusão da base de cálculo das
referidas verbas o Adicional por tempo de serviço (ATS),
para aqueles servidores que já recebiam indevidamente
até a data da determinação.
2.3 A3(Q3) - Manutenção de Pagamentos cumulados
de gratificação por plantão fiscal e horas extras em
desatendimento à Medida Cautelar exarada na Decisão
3747/2015 (item 5.3.4.1.3.)
2.4 A4(Q3) - Manutenção de Pagamentos cumulados de
Horas Extras e Gratificação/remuneração pelo exercício
de Cargo em Comissão, em desatendimento à Medida
Cautelar exarada na Decisão 3747/2015
(item 5.3.5.2.)
JOSE AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO Diretor
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores
de Guarapari
01/01/2017 - gestor atual 2.2 A2(Q4) - Desatendimento
à determinação constante na Medida Cautelar proferida
na Decisão 2720/2017 no que diz respeito à adequação
da fórmula de cálculo das gratificações de assiduidade e
do adicional de quinquênio, com a exclusão da base de
cálculo das referidas verbas o Adicional por tempo de
serviço (ATS), para aqueles servidores que já recebiam
indevidamente pelo Instituto de Previdência.
A citação dos responsáveis individuais e/ou solidários
descritos no quadro adiante, nos termos do artigo 56,
III5 da Lei Complementar 621 de 8 de março de 2012
e 157, II, do RITCEES, para que, no prazo estipulado,
apresentem, individual ou coletivamente, alegações
de defesa, bem como documentos que entenderem
necessários, e/ ou recolham as importâncias devidas,
em razão dos achados de auditoria apontados:
Terça-feira, 18 de junho de 2019
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RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES

SUBITENS/ IRREGULARIDADES

IMPORTÂNCIA DEVIDA
R$
VRTE

2.6 A6(Q19) - Pagamento de gratificação pela prestação de serviço extraordinário (item 5.3.5.2) a servidor ocupante

Prefeito 01/01/2017 – gestor atual
JACINTA MERIGUETE COSTA

de cargo comissionado.
2.9 A9(Q7) - Pagamento indevido de remuneração em função da aplicação incorreta do abate-teto constitucional.

Secretário de Administração e Recursos Humanos 02/01/2017 - gestor atual.
ORLY GOMES DA SILVA

2.6 A6(Q19) - Pagamento de gratificação pela prestação de serviço extraordinário (item 5.3.5.2) a servidor ocupante

Prefeito 06/03/2013 a 31/12/2016.
LILIAN MARA DOS SANTOS STEIN

2.540,49

797,27

18.212,48

5.702,72

3.106,88

1.051,79

de cargo comissionado.
2.9 A9(Q7) - Pagamento indevido de remuneração em função da aplicação incorreta do abate-teto constitucional.

28.245,49

10.601,99

2.9 A9(Q7) - Pagamento indevido de remuneração em função da aplicação incorreta do abate-teto constitucional.

31.031,02

13.027,03

Secretário de Administração e Recursos Humanos 20/4/2016 a 2/1/2017
ORLY GOMES DA SILVA
Prefeito 06/03/2013 a 31/12/2016.
TEREZA MARIA CHAMOUN MERIZIO
Secretária de Administração e Recursos Humanos 02/01/2013 a 20/04/2016.
RESPONSÁVEL INDIVIDUAL
CLAUDIA MARTINS DA SILVA

SUBITENS/ IRREGULARIDADES
3.1 A10 - Autorização de pagamento de gratificação por plantão fiscal sem a devida prestação do serviço.

IMPORTÂNCIA DEVIDA
R$
VRTE
11.447,23
3.497,90

Secretário de Postura e Trânsito 16/10/2017 - gestor atual.

A citação dos responsáveis indicados no quadro adiante, nos termos do artigo 56, II6, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e do artigo 157, III, do RITCEES, para que, no prazo
estipulado, apresentem, individual ou coletivamente, razões de justificativa, bem como documentos que entenderem necessários, em razão dos achados de auditoria apontados:
EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES

RESPONSÁVEIS

SUBITENS/ IRREGULARIDADES
2.5 A5(Q12) - Autorização de execução de serviços de plantão fiscal e serviço extraordinário cumulativamente.

Prefeito 01/01/2017 - gestor atual.
JACINTA MERIGUETE COSTA
Secretário de Administração e Recursos Humanos 02/01/2017 - gestor atual.
ORLY GOMES DA SILVA
Prefeito 06/03/2013 a 31/12/2016.
TEREZA MARIA CHAMOUN MERIZIO
Secretária de Administração e Recursos Humanos 2/1/2013 a 20/4/2016. (data retificada)
LILIAN MARA DOS SANTOS STEIN
Secretária Municipal de Administração 20/4/2016 a 2/1/2017. (responsável incluído)
EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES

2.7 A7(Q18) - Pagamento de gratificação por prestação de serviço extraordinário acima do limite diário de duas horas.

Prefeito 01/01/2017 - gestor atual.
JACINTA MERIGUETE COSTA
Secretário de Administração e Recursos Humanos 02/01/2017 gestor atual.
ORLY GOMES DA SILVA
Prefeito 06/3/2013 a 30/12/2016.
LILIAN MARA DOS SANTOS STEIN
Secretária Municipal de Administração 20/4/2016 a 2/1/2017 (data retificada)
TEREZA MARIA CHAMOUN MERIZIO
Secretária de Administração 21/1/2013 a 20/04/2016

www.tce.es.gov.br
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ALESSANDRA SANTOS ALBANI

2.8 A8(Q11) - Pagamento de horas relativas a plantões fiscais acima do limite permitido.

Secretária de Saúde 12/04/2017 - gestor atual.
JACINTA MERIGUETE COSTA
Secretário de Administração e Recursos Humanos 02/01/2017 gestor atual.
CLAUDIA MARTINS DA SILVA
Secretário de Postura e Trânsito 16/10/2017 - gestor atual.
MILENA MOREIRA FERRARI
Secretário de Análise e Aprovação de Projetos 13/01/2017 - gestor atual.
THEREZA CHRISTINA HASSEN SANTOS DE BARROS
Secretário de Meio Ambiente e Agricultura
16/10/2017 - gestor atual.
JEDSON MARCHESI MAIOLI - Procurador Adjunto

3.2 A11 - Pagamento indevido de Adicional de Tempo de Serviço Proporcional, com base na redação original do § 4º do art.

05/1/2008 a05/12/2008,

150 da lei 1278/91, já revogado pela redação dada pela Lei 1.635/97.

Procurador Geral
25/2/2011 a 24/2/2012.
MANFREDO GAEDE JUNIOR
Secretário de Administração 05/12/2008 a 31/12/2008.
LUCIA MARIA RORIZ VERISSIMO PORTELA
Procurador Geral 07/03/2013 a 30/12/2014.

A notificação dos responsáveis, determinando7, nos
termos dos artigos 207, IV do RITCEES:
Ao Prefeito atual, com fixação de prazo, a adoção das
providências necessárias ao exato cumprimento da lei
relativamente em relação ao pagamento cumulado de
gratificação por plantão fiscal e horas extras (2.3.9.2);
Ao Prefeito atual, com fixação de prazo, a adoção das
providências necessárias ao exato cumprimento da lei
relativamente ao pagamento de hora extra e servidor
comissionado (2.4.8.2).
A conversão dos autos em Tomada de Contas Especial,
na forma do artigo 57, inciso IV8, da Lei Complementar
n° 621/2012, em face da existência de dano ao erário;
A remessa de cópia do Relatório de Inspeção 9/20185, a fim de subsidiar a presente Instrução Técnica Inicial.
Ressalta-se que, após contraditório, caso mantidas as
irregularidades, cumpre observar outras proposições

dispostas no Relatório de Inspeção 9/2018, no que
diz respeito a determinações e recomendações aos
jurisdicionados da fiscalização.”
Considerando a magnitude dos trabalhos em curso
envolvendo a apuração dos possíveis pagamentos
irregulares ocorridos na folha de pagamento da
Prefeitura Municipal de Guarapari, bem como na Câmara
Municipal e no Instituto de Previdência dos Servidores
do Município a exigir esforços mútuos, tanto desta Corte
de Contas, como também dos órgãos fiscalizados;
Considerando, que apesar das no�cias de irregularidades
nas folhas de pagamentos daquela municipalidade
datarem do ano de 2015, este relator assumiu a relatoria
deste processo de fiscalização recentemente;
Assim, diante das considerações postas, constatei a
necessidade, de requisitar informações que pudessem
subsidiar a formação do meu juízo acerca dos
www.tce.es.gov.br

opinamentos técnicos, notadamente em relação às
determinações cautelares, de modo que se cumpra
a missão constitucional desta Corte de Contas visto à
complexidade e a repercussão da matéria em voga.
Nesse passo, na 5ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara,
ocorrida no dia 27.02.19, prolatei a Decisão Monocrática
nº 309/2019, no sentido de notificar os Senhores Edson
Figueiredo Magalhães (atual Prefeito Municipal de
Guarapari), José Augusto Ferreira de Carvalho (Diretor
do Instituto de Previdência dos Servidores de Guarapari)
e Enis Soares de Carvalho (Presidente da Câmara
Municipal de Guarapari) para que, no prazo de 20 (vinte)
dias, se manifestassem quanto aos apontes levantados
no Relatório de Inspeção n° 0009/2018, notadamente
quanto à sugestão da equipe de auditagem para que
se expeçam medidas cautelares em desfavor dos
respectivos órgãos.
Devidamente notificados, os gestores apresentaram
Terça-feira, 18 de junho de 2019
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justificativas e farta documentação com o fito de
comprovar suas alegações.
É o relatório. Passo a relatar.
I – FUNDAMENTAÇÃO:
Nesse contexto processual, após a oitiva dos
responsáveis indicados pela douta equipe técnica desta
Corte, retornaram-me os autos para manifestação.
De plano, sobressalto que a matéria posta não é tarefa
de fácil deslindamento, por tratar-se de irregularidades
insertas na folha de pagamentos de inúmeros servidores
ativos e inativos do Município de Guarapari, cujo juízo
repercutirá diretamente em todo o planejamento
financeiro do núcleo familiar a qual estão inseridos.
I.I – DO SUPOSTO DESATENDIMENTO DAS DECISÕES TC3747/2015 E TC-2720/2017:
Por meio do Relatório de Inspeção nº 09/2018,
fora identificado pela equipe de auditagem o não
cumprimento das determinações constantes da Decisão
TC-3747/2015, mediante cautelar, no sentido da adoção
de medida visando à adequação da fórmula de cálculo
das gratificações de assiduidade e do adicional de
quinquênio, devendo ser excluída da base de cálculo
das referidas verbas o Adicional por Tempo de Serviço
(ATS), em observância ao disposto no artigo 37, XIV,
da Constituição Federal, que veda o pagamento de
vantagens em efeito cascata ou repique, para os
servidores que porventura, na presente data, venham a
adquirir o direito à percepção de alguma das gratificações
acima (item 5.3.1.1.1).
Com relação aos servidores que já percebiam as
gratificações àquela época, após a instauração do
contraditório para cada servidor eventualmente afetado,

que fosse procedida análise individualizada e proferida
decisão individualizada acerca da suspensão dos
pagamentos das gratificações que não observem a regra
acima, no exato montante considerado ilegal.

extras, em violação à lei 3.314/2011;

Constatou-se, em relação aos pagamentos cumulados,
descritos nos itens 5.3.4.1.3, 5.3.4.1.4, 5.3.4.2.1,
5.3.4.2.2, 5.3.4.2.3 e 5.3.5.2, também objeto de
determinação de suspensão por meio da Decisão TC3747/2015, que o Município de Guarapari não mais
procede com os seguintes:

Por meio da Decisão TC-3747/2015 fora determinado
aos gestores, no que tange a irregularidade apontada
no item 5.3.4.1.2 (Plantões fiscais acima do limite
permitido), que no momento da elaboração de escalas
de serviços, realize a promoção de uma melhor utilização
dos recursos humanos, respeitado o direito de cada
servidor ao intervalo mínimo de 11 (onze) horas entre
duas jornadas de trabalho.

Item 5.3.4.1.4 - Servidores recebendo gratificação
por plantão na área de saúde (GPFS) cumulada com
gratificação em órgãos essenciais ao atendimento de
interesse público (GOEAIP), em violação à lei 3.314/2011;
Item 5.3.4.2.1 - Servidores recebendo gratificação por
plantão fiscal (GPF) cumulada com gratificação por
regime de tempo integral, em violação à lei 3.314/2011;
Item 5.3.4.2.2 - Servidores recebendo gratificação de
desempenho de trabalho técnico e cien�fico (GTTC)
cumulada com gratificação por regime de tempo integral,
bem como com gratificação pelo exercício de cargo ou
função comissionada, em violação à lei 3.314/2011;
Em relação aos itens 5.3.4.1.3, 5.3.4.2.3 e 5.3.5.2, que
também ficou consignado na mencionada decisão,
assentamento que o Município de Guarapari não mais
procedesse ao pagamento cumulado das verbas, a
auditoria não identificou o cumprimento da medida:
Item 5.3.4.1.3 - Servidores recebendo gratificação por
plantão fiscal (GPS) cumulada com horas extras, em
violação à Lei 3.314/2011;
Item 5.3.4.2.3 - Servidores recebendo gratificação por
plantão na área da saúde (GPFS) cumulada com horas
www.tce.es.gov.br

Item 5.3.5.2 - Recebimento de horas extras por
servidores em regime de tempo integral e por ocupantes
de cargo comissionado;

A Decisão TC-2720/2017 estendeu, cautelarmente, nos
mesmos termos da decisão anterior, a suspensão de
pagamentos insertos no item 5.3.1.1.1 (Incorporação do
valor do adicional por tempo de serviço ao vencimentobase para efeito de cálculo da gratificação de assiduidade
e do adicional de quinquênio), ao Instituto de Previdência
dos Servidores de Guarapari – IPG.
Por meio da inspeção realizada, a equipe de auditoria
verificou que a Administração do Município de Guarapari
não procedeu à correção da metodologia de cálculo
utilizada para a definição do quantum a ser pago a cada
servidor a �tulo de Adicional de Tempo de Serviço,
mantendo com isso, a irregularidade dada a metodologia
empregada que provoca o efeito repique, razão pela qual
sugere-se a aplicação de multa aos senhores Orly Gomes
da Silva (Prefeito Municipal 30/06/2015 a 31/12/2016)
e José Augusto Ferreira de Carvalho (Diretor Presidente
do Instituto de Previdência dos Servidores de Guarapari
01/01/2017 a 30/08/2018).
Notificados, por meio da Decisão Monocrática Preliminar
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nº 309/2019, o senhor Edson Figueiredo Magalhães
(atual Prefeito Municipal), e o senhor José Augusto
Ferreira de Carvalho apresentaram justificativas.
O atual Prefeito alegou, que após ter dado a todos os
servidores o direito de ampla defesa e contraditório, os
processos foram encaminhados à Procuradoria Geral
do Município para se manifestarem, e com base na
manifestação jurídica, em 22 de fevereiro do corrente
ano, encaminhou Decisão Administrativa à Secretaria
Municipal de Administração, para que readequassem os
cálculos dos servidores que já recebiam o ATS, a fim de
que fosse cumprida Decisão deste Tribunal de Contas, a
partir da folha de pagamento referente ao mês de março
de 2019.
Em relação aos Itens 5.3.4.2.3 (Servidores recebendo
gratificação por plantão na área da saúde (GPFS)
cumulada com horas extras, em violação à lei 3.314/2011),
5.3.4.1.3 (Servidores recebendo gratificação por plantão
fiscal (GPS) cumulada com horas extras, em violação
à Lei 3.314/2011) e 5.3.5.2 (Recebimento de horas
extras por servidores em regime de tempo integral e
por ocupantes de cargo comissionado) o gestor afirma
que tais irregularidades não mais persistem e que a
responsabilidade de fiscalização é exclusiva do Secretário
Municipal onde o servidor estiver lotado, por força da Lei
3.853/2014.
Por seu turno, o Diretor Presidente do Instituto, em
síntese, aﬁrmou que foi criterioso em cumprir as
etapas da Decisão TC-2720/2017-6, de acordo com
as orientações descritas na deliberação, qual seja
promover, inicialmente, a ampla defesa e contraditório
individualizado, e assim, considerando o elevado
número de servidores inativos e pensionistas afetados,

o trabalho foi grandioso nesta fase; posteriormente,
promoveu a resposta também individualizada aos
afetados pela decisão, adotando a revisão dos proventos
de aposentadoria e pensão por morte, restando claro
que não há que se falar em descumprimento da referida
decisão, visto que todas etapas foram cumpridas no
tempo mínimo necessário ao tamanho dos trabalhos e
conforme a própria determinação do TCE/ES.
Em relação ao item 5.3.5.2 (Pagamento de gratificação
pela prestação de serviço extraordinário a servidor
ocupante de cargo comissionado), embora tenha ciência
de que parte da doutrina e alguns entendimentos
são contrários à percepção de horas extraordinárias
a ocupantes de cargos comissionados, me filio ao
entendimento quanto à possibilidade de tal recebimento,
acompanhando posicionamento do TCU proferido na
Decisão nº 479/2000, que, consignou posicionamento
expresso quanto à legalidade do pagamento de horas
extraordinárias aos servidores ocupantes de cargo em
comissão.
Todavia, ressalto a necessidade de se verificar se o
pagamento do serviço extraordinário aos servidores
comissionados da Prefeitura Municipal de Guarapari está
sendo devidamente realizado, respeitando os requisitos
legais.
Pois bem. Pelo exposto, em relação à apuração da equipe
técnica de que os gestores estavam descumprimento as
determinações desta Casa, há que se dizer, conforme
manifestado em sede de resposta à notificação por
mim prolatada, que as medidas impostas, mesmo que
extemporâneas, segundo afirmam os responsáveis,
estão sendo cumpridas integralmente.
I.II – DA PENALIDADE PELO DESATENDIMENTO DAS
www.tce.es.gov.br

DECISÕES:
Considerado, pois, que a municipalidade não estava
cumprindo com as medidas impostas por meio das
decisões mencionadas, a equipe de auditoria sugeriu a
aplicação de penalidade de multa aos gestores.
Todavia, há que se analisar as circunstâncias e os
elementos fáticos do caso concreto, trazidos pelos
gestores, considerando que, em atendimento às
decisões da Corte, o Município de Guarapari e o seu
Instituto de Previdência instauraram o contraditório
a todos os servidores possivelmente afetados, para
que se manifestassem, em atendimento aos princípios
da ampla defesa e do contraditório, em acordo com a
inteligência da Súmula 3 do STF, em razão de se estar
diante de situação em que a decisão afetará diretamente
a remuneração dos servidores.
Assim, diante dos contornos do caso em análise, em que
a municipalidade teve que proceder com a notificação de
mais de 600 (seiscentos) servidores ativos e inativos, que
recebiam a gratificação de ATS de forma ilegal, devendo
ainda, de forma individualizada proceder à decisão de
suspensão dos respectivos pagamentos em desacordo
com a regra constitucional, constato que qualquer
decisão que possa penalizar os gestores não cumprirá o
fim almejado que se propõe o caráter sancionatório da
pena de multa.
Nesse viés, saliento que o direito positivado não é
mero instrumento técnico, deve-se, pois, considerar as
questões que envolvem a realidade da demanda.
Nesse contexto, em consonância com a inovação
trazida à Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, especialmente no parágrafo segundo do
Terça-feira, 18 de junho de 2019
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artigo 22, afasto a aplicação de multa aos gestores,
considerando as circunstâncias práticas que conduziram
todo o procedimento administrativo que envolve a
demanda, notadamente em relação às reais dificuldades
enfrentadas pelos servidores à frente do processo de
Tomada de Contas Especial, visando à apuração da
responsabilidade pelos pagamentos realizados de forma
ilegal, que somente conseguiram concluí-lo no mês
passado, ou seja, em abril de 2019, quase quatro anos
após sua instauração (TC-3266/2015).
Ademais, insta reconhecer, como delineado pelos
gestores, ora responsáveis, a carência de pessoal
capacitado para proceder à análise dos processos
instaurados, e ainda a ausência de determinação de
prazo para o cumprimento das medidas postas, por
parte desta Corte de Contas.
I.III – DA IRREGULARIDADE DE MAIOR IMPACTO
FINANCEIRO NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS: INCORPORAÇÃO DO
VALOR DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AO
VENCIMENTO-BASE PARA EFEITO DE CÁLCULO DA
GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE E DO ADICIONAL DE
QUINQUÊNIO (ITEM 5.3.1.1.1).
Os auditores representantes apontaram, por
amostragem, alguns pagamentos que caracterizariam o
efeito cascata. Especialmente, tais pagamentos referemse à incorporação do valor do adicional por tempo de
serviço (ATS) ao vencimento-base, tomando-se esse
valor como base de cálculo para efeito de incidência da
gratificação de assiduidade e do adicional de quinquênio.
Segundo apurado, a Lei n.º 1.278/1991 (Estatuto dos
Funcionários Públicos de Guarapari), ao dispor sobre a
gratificação de assiduidade, estabeleceu que a mesma

corresponderia a 25% do valor do vencimento (isto
é, salário base, desvinculado das demais parcelas
remuneratórias). A mesma disciplina foi aplicada ao
adicional por tempo de serviço, conforme se observa
dos artigos 148 e 150 da mencionada legislação. Com a
edição da Lei Municipal n.°1.635/1997, houve alteração
na redação da Lei Municipal n.º 1.278/1991, afastando a
inconstitucionalidade do referido pagamento.
Portanto, sustenta que a fórmula de cálculo em cascata,
que acrescenta o valor do Adicional por Tempo de
Serviço (ATS) ao salário base para compor a base de
cálculo da gratificação de assiduidade e do quinquênio,
não encontra amparo legal na legislação municipal e
tampouco na Constituição Federal.
Neste mesmo sentido, fora exarado o Relatório Conclusivo
de Tomada de Contas, apurada em sede dos autos TC3266/2015, que pela identidade da matéria permitome integrar ao presente julgamento, citando trecho da
conclusão a que se chegou à comissão envolvida:
“ANTE TODO O EXPOSTO, após ter sido instaurado o
contraditório para cada servidor eventualmente afetado
e devidamente analisadas as Decisões proferidas pelo
TCEES, constatou-se que nos moldes em que se posicionou
o tribunal, não há espaço para outra interpretação por
parte desta Procuradoria que não seja o cumprimento
das decisões do TCEES, razão pela qual voto no sentido
de que o Exmo. Prefeito, por cautela, em cumprimento
à Decisão TC 04331/2017-7, que manteve as medidas
cautelares consubstanciadas nas Decisões TC 3747/2015
e TC 2720/2017, até ulterior decisão do TCEES no bojo
do processo 5214/2014-3 que lá tramita, nos termos
da alínea a da DECISÃO TC 3747/2015 PLENÁRIO,
suspenda os pagamentos das gratiﬁcações que não
www.tce.es.gov.br

observem a regra acima [adeque de forma imediata a
fórmula de cálculo das gratiﬁcações de assiduidade e do
adicional de quinquênio, devendo ser excluída da base
de cálculo das referidas verbas o Adicional por tempo
de serviço (ATS), em observância ao disposto no artigo
37,XIV, da Constituição Federal, que veda o pagamento
de vantagens em efeito cascata ou repique], no exato
montante considerado ilegal (montante calculado sob a
forma de cascata).”
Analisando a matéria posta em discussão, não há como
se negar que a forma de cálculo utilizada pelo Município
está contrária aos ditames constitucionais vigentes, que
vedam o acúmulo ou cômputo de acréscimos pecuniários
percebidos pelo servidor público para fins de concessão
de acréscimos posteriores (art. 37, XI), assistindo razão
à área técnica quando afirma que os pagamentos que
vem sendo realizados atualmente sob a fora de “cascata”
devem ser suspensos.
I.IV – DOS REQUISTOS AUTORIZADORES PARA A
CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR:
Diante de sua missão constitucional de promover o
Controle Externo, os Tribunais de Contas dentre vários
meios, inclusive, fiscalização, visando atender a demanda
que se pretende, deverão analisar todos os fatos que a
envolvem, para o fim de evitar possíveis ilegalidades
passíveis de correção.
Nesse passo, ainda que a concessão de medida cautelar
não exija um juízo de certeza, mas sim da probabilidade
de que o alegado pelo Representante seja plausível,
reputo in casu, presente a plausibilidade do direito
alegado, materializado na fumaça do bom direito (fumus
boni iuris), primeiro requisito para a concessão da
medida cautelar suspensiva, pois, observo que no caso
Terça-feira, 18 de junho de 2019
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sub examen.
O longo tempo percorrido desde a interposição da
presente Representação, ocasionado, notadamente,
pelo amplo contraditório concedido aos servidores
municipais envolvidos, veio a sedimentar, ante todo
o processo instrutório desenvolvido não só pela
douta equipe técnica desta Casa, mas também pelo
jurisdicionado, a procedência das ilegalidades ocorridas
na folha de pagamentos do Município de Guarapari.
Assim, corroborando com o posicionamento já exarado
nas Decisões TC-3747/2015 e TC-2720/2017 prolatada
por meus antecessores, reafirmo que a matéria tratada
é complexa, por envolver verba de caráter alimentar,
abarcando interesses de inúmeros servidores, todavia,
avalio que a decisão cautelar deverá ser concretizada,
sob pena de comprometer a efetividade do julgamento
definitivo do mérito, frente ao incalculável prejuízo
suportado pela Administração Pública Municipal durante
décadas, o que comprova a meu ver, o segundo requisito
para a concessão das medidas cautelares, materializado
pelo perigo da demora (periculum in mora).

Deste modo, deixo de analisar os requerimentos
lançados pelas partes nesta fase processual, por não ser
o meio/momento adequado para tanto, sob pena de
desrespeitar o Regimento Interno desta Corte, que prevê
para cada procedimento as normas específicas para o
seu regular desenvolvimento.
Ante o exposto, acompanhando parcialmente a área
técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:

Analisando as justificativas apresentadas pelos
responsáveis, verifica-se o rebate ponto a ponto do
Relatório de Inspeção n.º 009/2018, o que na verdade,
demonstra uma antecipação da fase de citação, que é o
ato pelo qual se chama o responsável ou o interessado
aos autos a fim de se defender.

RATIFICAR os termos das Decisões TC-3747/2015 e TC2720/2017, no sentido de determinar que a Prefeitura
Municipal de Guarapari e o Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Guarapari (IPG), adeque, se
ainda, não o fizeram, de forma imediata, a fórmula de
cálculo das gratificações de assiduidade e do adicional
de quinquênio, devendo ser excluída da base de cálculo
das referidas verbas o Adicional por Tempo de Serviço
(ATS), em observância ao disposto no artigo 37, XIV,
da Constituição Federal, que veda o pagamento de
vantagens em efeito cascata ou repique, para todos os
servidores ativos e inativos que porventura, percebem as
gratificações acima, respeitados o contraditório e ampla
defesa individualizada sob pena de multa, como previsto
no inciso IV do art. 135 da Lei Complementar 621/2012;

O Relatório Técnico atacado ainda não fora confirmado
e/ou rechaçado em seus argumentos ou conclusões por
este relator, que poderá concordar ou mesmo discordar,
total ou parcialmente, com as conclusões lançadas.

DETERMINAR a concessão de medida cautelar, para que
a Câmara Municipal de Guarapari, proceda a instauração
do contraditório para cada servidor eventualmente
afetado, com análise individual acerca da suspensão

I.V – DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA:
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das gratificações consideradas ilegais, devendo
posteriormente proceder a adequação da fórmula de
cálculo, conforme disposto no item acima, sob pena
de multa, como previsto no inciso IV do art. 135 da Lei
Complementar 621/2012;
DETERMINAR ainda, nos termos do art. 157, III do
RITCEES, a CITAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis dos responsáveis, na forma descrita no
Relatório de Inspeção nº 09/2018, cuja cópia deverá
acompanhar o respectivo Termo de Citação:
3.1 - Senhores EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
(atual Prefeito), JACINTA MERIGUETE COSTA (atual
Secretária de Administração e Recursos Humanos), ORLY
GOMES DA SILVA (Prefeito 06/03/2013 a 31/12/2016)
e TEREZA MARIA CHAMOUN MERIZIO (Secretária
de Administração e Recursos Humanos 07/03/2013 a
02/01/2017) para que apresentem as suas razões de
defesa quanto à autorização de exercício concomitante,
por servidor, de serviços extraordinários e de plantão
fiscal (Q12).
3.2 – Senhores EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES (atual
Prefeito), e JACINTA MERIGUETE COSTA (Secretária
Municipal de Administração 01/01/2017 a 01/04/2017),
- período de janeiro de 2017 a abril de 2017 -, LILIAN
MARA DOS SANTOS STEIN (Secretária Municipal de
Administração 01/05/2016 a 31/12/2016) e ORLY
GOMES DA SILVA (Ex-Prefeito Municipal 01/05/2016 a
31/12/2016) - período de maio de 2016 a dezembro de
2016 - para que apresentem as suas razões de defesa
em relação ao pagamento de serviços extraordinários
a servidores nomeados para o exercício de cargos em
comissão, na forma descrita no Relatório de Inspeção,
página 183, ressaltando o entendimento deste relator em
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relação à possibilidade de concessão de tal pagamento,
respeitando a previsão e os requisitos legais. (Q19)
3.3 - Senhores EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES (atual
Prefeito), JACINTA MERIGUETE COSTA (Secretária de
Administração 01/01/2017 a 30/06/2018), LILIAN
MARA DOS SANTOS STEIN (Secretária de Administração
01/06/2013 a 31/12/2013) e ORLY GOMES DA SILVA
(Prefeito Municipal 01/06/2013 a 30/12/2016) para
que apresentem os seus argumentos de defesa sobre
a autorização para a execução de horas extras em
desacordo ao disposto no art. 145 da Lei Municipal
1.278/1991. (Q18)
3.4 – Senhores ALESSANDRASANTOS ALBANI (atual
Secretária de Saúde), CLAUDIA MARTINS DA SILVA
(atual Secretária de Postura e Trânsito), JACINTA
MERIGUETE COSTA (atual Secretária de Administração
e Recursos Humanos), MILENA MOREIRA FERRARI
(atual Secretário de Análise e Aprovação de Projetos)
e THEREZA CHRISTINA HASSEN SANTOS DE BARROS
(atual Secretária de Meio Ambiente e Agricultura) para
que apresentem e justificativas, bem como documentos
que entenderem necessários, quanto a autorização de
realização de plantão fiscal em quantitativo de horas
acima do limite permitido. (Q11)
3.5 - Senhores EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES (atual
Prefeito), JACINTA MERIGUETE COSTA (atual Secretária
de Administração e Recursos Humanos), LILIAN MARA
DOS SANTOS STEIN (atual Secretário de Administração e
Recursos Humanos), ORLY GOMES DA SILVA (ex-prefeito),
TEREZA MARIA CHAMOUN MERIZIO (Secretária de
Administração e Recursos Humanos 02/01/2013 a
20/04/2016) para que apresentem justificativas, bem
como documentos que entenderem necessários, quanto

ao pagamento indevido de remuneração em função da
aplicação incorreta do abate-teto constitucional, forma
do Relatório de Inspeção nº 09/2018. (Q7)
3.6 – Senhora CLAUDIA MARTINS DA SILVA (atual
Secretária de Postura e Trânsito) para que apresente
justificativas, bem como documentos que entender
necessários quanto ao pagamento de gratificação por
plantão fiscal sem a efetiva prestação do serviço pelo
servidor, sendo os valores passíveis de ressarcimento,
caso não sejam devidamente justificados. (A10)
DEIXO DE CITAR os senhores JEDSON MARCHES MAIOLI
(Procurador Adjunto 05/12/2008 a 05/12/2008 e
Procurador Geral 25/02/2011 a 24/02/2012), LUCIA
MARIA RORIZ VERISSIMO (Procurador Geral 07/03/2013
a 30/12/2014), MANFREDO GAEDE JUNIOR (Secretário de
Administração 05/12/2008 a 31/12/2008), por entender
que os pagamentos irregulares ocorriam desde 1991
com a edição da Lei nº 1.278/91, não verificando nexo de
causalidade entre a conduta dos mesmos e o pagamento
indevido de Adicional de Tempo de Serviço, bem como
deixo para analisar as determinações e recomendações
propostas após a análise do contraditório, nos termos
do §3º do artigo 300 do RITCEES.
DEIXAR de converter de Tomada de Contas Especial.
DÊ CIÊNCIA aos interessados do teor da presente
decisão.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
VOTO COMPLEMENTAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO
DO CARMO:
www.tce.es.gov.br

Em 16ª sessão ordinária da Câmara, ocorrida no dia 29
de maio do corrente, o nobre Conselheiro Domingos
Augusto Taufner solicitou vista do presente processo,
manifestou-se oralmente acolhendo a fundamentação
meritória exposta, todavia divergiu parcialmente em
relação à aplicação de multa aos gestores no que tange
ao possível descumprimento das medidas cautelares
impostas por meio das DECISÃO TC-3747/2015 e DECISÃO
TC-2720/2017, bem como em relação à necessidade de
conversão dos presentes autos em Tomada de Contas
Especial, nos termos do artigo 317 do RITCEES.
Nesse passo, como já manifestado oralmente, apresento
voto complementar alterando o meu voto e encampando
as sugestões expostas pelo eminente Conselheiro
Domingos Augusto Taufner, nos termos que segue:
DA PENALIDADE
DECISÕES:

PELO

DESATENDIMENTO

DAS

Considerado, pois, que a municipalidade não estava
cumprindo com as medidas impostas por meio das
decisões mencionadas, a equipe de auditoria sugeriu a
aplicação de penalidade de multa aos gestores.
Todavia, há que se analisar as circunstâncias e os
elementos fáticos do caso concreto, trazidos pelos
gestores, considerando que, em atendimento às
decisões da Corte, o Município de Guarapari e o seu
Instituto de Previdência instauraram o contraditório
a todos os servidores possivelmente afetados, para
que se manifestassem, em atendimento aos princípios
da ampla defesa e do contraditório, em acordo com a
inteligência da Súmula 3 do STF, em razão de se estar
diante de situação em que a decisão afetará diretamente
a remuneração dos servidores.
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Assim, diante dos contornos do caso em análise, em que
a municipalidade teve que proceder com a notificação de
mais de 600 (seiscentos) servidores ativos e inativos, que
recebiam a gratificação de ATS de forma ilegal, devendo
ainda, de forma individualizada proceder à decisão de
suspensão dos respectivos pagamentos em desacordo
com a regra constitucional, constato que qualquer
decisão que possa penalizar os gestores não cumprirá o
fim almejado que se propõe o caráter sancionatório da
pena de multa.
Nesse viés, saliento que o direito positivado não é
mero instrumento técnico, deve-se, pois, considerar as
questões que envolvem a realidade da demanda.
Nesse contexto, em consonância com a inovação
trazida à Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, especialmente no parágrafo segundo do
artigo 22, deixo para analisar a aplicação de multa
aos gestores, após a conclusão do contraditório,
considerando as circunstâncias práticas que conduziram
todo o procedimento administrativo que envolve a
demanda, notadamente em relação às reais dificuldades
enfrentadas pelos servidores à frente do processo de
Tomada de Contas Especial, visando à apuração da
responsabilidade pelos pagamentos realizados de forma
ilegal, que somente conseguiram concluí-lo no mês
passado, ou seja, em abril de 2019, quase quatro anos
após sua instauração (TC-3266/2015).
Ademais, insta reconhecer, como delineado pelos
gestores, ora responsáveis, a carência de pessoal
capacitado para proceder à análise dos processos
instaurados, e ainda a ausência de determinação de
prazo para o cumprimento das medidas postas, por
parte desta Corte de Contas.

Ante o exposto, acompanhando parcialmente a área
técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à
consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:
RATIFICAR os termos das Decisões TC-3747/2015 e TC2720/2017, no sentido de determinar que a Prefeitura
Municipal de Guarapari e o Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Guarapari (IPG), adeque, se
ainda, não o fizeram, de forma imediata, a fórmula de
cálculo das gratificações de assiduidade e do adicional
de quinquênio, devendo ser excluída da base de cálculo
das referidas verbas o Adicional por Tempo de Serviço
(ATS), em observância ao disposto no artigo 37, XIV,
da Constituição Federal, que veda o pagamento de
vantagens em efeito cascata ou repique, para todos os
servidores ativos e inativos que porventura, percebem as
gratificações acima, respeitados o contraditório e ampla
defesa individualizada sob pena de multa, como previsto
no inciso IV do art. 135 da Lei Complementar 621/2012;
DETERMINAR a concessão de medida cautelar, para que
a Câmara Municipal de Guarapari, proceda a instauração
do contraditório para cada servidor eventualmente
afetado, com análise individual acerca da suspensão
das gratificações consideradas ilegais, devendo
posteriormente proceder a adequação da fórmula de
cálculo, conforme disposto no item acima, sob pena
de multa, como previsto no inciso IV do art. 135 da Lei
Complementar 621/2012;
DEIXAR DE APLICAR A MULTA sugerida pelo Relatório de
www.tce.es.gov.br

Inspeção nº 09/2018, para análise de sua aplicação após
a formação completa do contraditório oportunizado por
meio da presente decisão;
DETERMINAR ainda, nos termos do art. 157, III do
RITCEES, a CITAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis dos responsáveis, na forma descrita no
Relatório de Inspeção nº 09/2018, cuja cópia deverá
acompanhar o respectivo Termo de Citação:
3.1 - Senhores EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
(atual Prefeito), JACINTA MERIGUETE COSTA (atual
Secretária de Administração e Recursos Humanos), ORLY
GOMES DA SILVA (Prefeito 06/03/2013 a 31/12/2016)
e TEREZA MARIA CHAMOUN MERIZIO (Secretária
de Administração e Recursos Humanos 07/03/2013 a
02/01/2017) para que apresentem as suas razões de
defesa quanto à autorização de exercício concomitante,
por servidor, de serviços extraordinários e de plantão
fiscal (Q12).
3.2 – Senhores EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES (atual
Prefeito), e JACINTA MERIGUETE COSTA (Secretária
Municipal de Administração 01/01/2017 a 01/04/2017),
- período de janeiro de 2017 a abril de 2017 -, LILIAN
MARA DOS SANTOS STEIN (Secretária Municipal de
Administração 01/05/2016 a 31/12/2016) e ORLY
GOMES DA SILVA (Ex-Prefeito Municipal 01/05/2016 a
31/12/2016) - período de maio de 2016 a dezembro de
2016 - para que apresentem as suas razões de defesa
em relação ao pagamento de serviços extraordinários
a servidores nomeados para o exercício de cargos em
comissão, na forma descrita no Relatório de Inspeção,
página 183, ressaltando o entendimento deste relator em
relação à possibilidade de concessão de tal pagamento,
respeitando a previsão e os requisitos legais. (Q19)
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3.3 - Senhores EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES (atual
Prefeito), JACINTA MERIGUETE COSTA (Secretária de
Administração 01/01/2017 a 30/06/2018), LILIAN
MARA DOS SANTOS STEIN (Secretária de Administração
01/06/2013 a 31/12/2013) e ORLY GOMES DA SILVA
(Prefeito Municipal 01/06/2013 a 30/12/2016) para
que apresentem os seus argumentos de defesa sobre
a autorização para a execução de horas extras em
desacordo ao disposto no art. 145 da Lei Municipal
1.278/1991. (Q18)
3.4 – Senhores ALESSANDRASANTOS ALBANI (atual
Secretária de Saúde), CLAUDIA MARTINS DA SILVA
(atual Secretária de Postura e Trânsito), JACINTA
MERIGUETE COSTA (atual Secretária de Administração
e Recursos Humanos), MILENA MOREIRA FERRARI
(atual Secretário de Análise e Aprovação de Projetos)
e THEREZA CHRISTINA HASSEN SANTOS DE BARROS
(atual Secretária de Meio Ambiente e Agricultura) para
que apresentem e justificativas, bem como documentos
que entenderem necessários, quanto a autorização de
realização de plantão fiscal em quantitativo de horas
acima do limite permitido. (Q11)
3.5 - Senhores EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES (atual
Prefeito), JACINTA MERIGUETE COSTA (atual Secretária
de Administração e Recursos Humanos), LILIAN MARA
DOS SANTOS STEIN (atual Secretário de Administração e
Recursos Humanos), ORLY GOMES DA SILVA (ex-prefeito),
TEREZA MARIA CHAMOUN MERIZIO (Secretária de
Administração e Recursos Humanos 02/01/2013 a
20/04/2016) para que apresentem justificativas, bem
como documentos que entenderem necessários, quanto
ao pagamento indevido de remuneração em função da
aplicação incorreta do abate-teto constitucional, forma

do Relatório de Inspeção nº 09/2018. (Q7)
3.6 – Senhora CLAUDIA MARTINS DA SILVA (atual
Secretária de Postura e Trânsito) para que apresente
justificativas, bem como documentos que entender
necessários quanto ao pagamento de gratificação por
plantão fiscal sem a efetiva prestação do serviço pelo
servidor, sendo os valores passíveis de ressarcimento,
caso não sejam devidamente justificados. (A10)
DEIXO DE CITAR os senhores JEDSON MARCHES MAIOLI
(Procurador Adjunto 05/12/2008 a 05/12/2008 e
Procurador Geral 25/02/2011 a 24/02/2012), LUCIA
MARIA RORIZ VERISSIMO (Procurador Geral 07/03/2013
a 30/12/2014), MANFREDO GAEDE JUNIOR (Secretário de
Administração 05/12/2008 a 31/12/2008), por entender
que os pagamentos irregulares ocorriam desde 1991
com a edição da Lei nº 1.278/91, não verificando nexo de
causalidade entre a conduta dos mesmos e o pagamento
indevido de Adicional de Tempo de Serviço, bem como
deixo para analisar as determinações e recomendações
propostas após a análise do contraditório, nos termos
do §3º do artigo 300 do RITCEES.
CONVERTER os autos em Tomada de Contas Especial.
DÊ CIÊNCIA aos interessados do teor da presente
decisão.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. DECISÃO TC 1079/2019:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
www.tce.es.gov.br

1.1. RATIFICAR os termos das Decisões TC-3747/2015 e
TC-2720/2017, no sentido de determinar que a Prefeitura
Municipal de Guarapari e o Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Guarapari (IPG), adeque, se
ainda, não o fizeram, de forma imediata, a fórmula de
cálculo das gratificações de assiduidade e do adicional
de quinquênio, devendo ser excluída da base de cálculo
das referidas verbas o Adicional por Tempo de Serviço
(ATS), em observância ao disposto no artigo 37, XIV,
da Constituição Federal, que veda o pagamento de
vantagens em efeito cascata ou repique, para todos os
servidores ativos e inativos que porventura, percebem as
gratificações acima, respeitados o contraditório e ampla
defesa individualizada sob pena de multa, como previsto
no inciso IV do art. 135 da Lei Complementar 621/2012;
1.2. DETERMINAR a concessão de medida cautelar,
para que a Câmara Municipal de Guarapari, proceda
a instauração do contraditório para cada servidor
eventualmente afetado, com análise individual acerca
da suspensão das gratificações consideradas ilegais,
devendo posteriormente proceder a adequação da
fórmula de cálculo, conforme disposto no item acima,
sob pena de multa, como previsto no inciso IV do art.
135 da Lei Complementar 621/2012;
1.3. DEIXAR DE APLICAR A MULTA sugerida pelo
Relatório de Inspeção nº 09/2018, para análise de sua
aplicação após a formação completa do contraditório
oportunizado por meio da presente decisão;
1.4. DETERMINAR ainda, nos termos do art. 157, III
do RITCEES, a CITAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis dos responsáveis, na forma descrita no
Relatório de Inspeção nº 09/2018, cuja cópia deverá
acompanhar o respectivo Termo de Citação:
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1.4.1. Senhores EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
(atual Prefeito), JACINTA MERIGUETE COSTA (atual
Secretária de Administração e Recursos Humanos), ORLY
GOMES DA SILVA (Prefeito 06/03/2013 a 31/12/2016)
e TEREZA MARIA CHAMOUN MERIZIO (Secretária
de Administração e Recursos Humanos 07/03/2013 a
02/01/2017) para que apresentem as suas razões de
defesa quanto à autorização de exercício concomitante,
por servidor, de serviços extraordinários e de plantão
fiscal (Q12);
1.4.2. Senhores EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES (atual
Prefeito), e JACINTA MERIGUETE COSTA (Secretária
Municipal de Administração 01/01/2017 a 01/04/2017),
- período de janeiro de 2017 a abril de 2017 -, LILIAN
MARA DOS SANTOS STEIN (Secretária Municipal de
Administração 01/05/2016 a 31/12/2016) e ORLY
GOMES DA SILVA (Ex-Prefeito Municipal 01/05/2016 a
31/12/2016) - período de maio de 2016 a dezembro de
2016 - para que apresentem as suas razões de defesa
em relação ao pagamento de serviços extraordinários
a servidores nomeados para o exercício de cargos em
comissão, na forma descrita no Relatório de Inspeção,
página 183, ressaltando o entendimento deste relator em
relação à possibilidade de concessão de tal pagamento,
respeitando a previsão e os requisitos legais. (Q19);
1.4.3. Senhores EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
(atual Prefeito), JACINTA MERIGUETE COSTA (Secretária
de Administração 01/01/2017 a 30/06/2018), LILIAN
MARA DOS SANTOS STEIN (Secretária de Administração
01/06/2013 a 31/12/2013) e ORLY GOMES DA SILVA
(Prefeito Municipal 01/06/2013 a 30/12/2016) para
que apresentem os seus argumentos de defesa sobre
a autorização para a execução de horas extras em

desacordo ao disposto no art. 145 da Lei Municipal
1.278/1991. (Q18);

1.5. DEIXAR DE CITAR os senhores JEDSON MARCHES

1.4.4. Senhores ALESSANDRASANTOS ALBANI (atual
Secretária de Saúde), CLAUDIA MARTINS DA SILVA
(atual Secretária de Postura e Trânsito), JACINTA
MERIGUETE COSTA (atual Secretária de Administração
e Recursos Humanos), MILENA MOREIRA FERRARI
(atual Secretário de Análise e Aprovação de Projetos)
e THEREZA CHRISTINA HASSEN SANTOS DE BARROS
(atual Secretária de Meio Ambiente e Agricultura) para
que apresentem e justificativas, bem como documentos
que entenderem necessários, quanto a autorização de
realização de plantão fiscal em quantitativo de horas
acima do limite permitido. (Q11)

e Procurador Geral 25/02/2011 a 24/02/2012), LUCIA

1.4.5. Senhores EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES (atual
Prefeito), JACINTA MERIGUETE COSTA (atual Secretária
de Administração e Recursos Humanos), LILIAN MARA
DOS SANTOS STEIN (atual Secretário de Administração e
Recursos Humanos), ORLY GOMES DA SILVA (ex-prefeito),
TEREZA MARIA CHAMOUN MERIZIO (Secretária de
Administração e Recursos Humanos 02/01/2013 a
20/04/2016) para que apresentem justificativas, bem
como documentos que entenderem necessários, quanto
ao pagamento indevido de remuneração em função da
aplicação incorreta do abate-teto constitucional, forma
do Relatório de Inspeção nº 09/2018. (Q7);
1.4.6. Senhora CLAUDIA MARTINS DA SILVA (atual
Secretária de Postura e Trânsito) para que apresente
justificativas, bem como documentos que entender
necessários quanto ao pagamento de gratificação por
plantão fiscal sem a efetiva prestação do serviço pelo
servidor, sendo os valores passíveis de ressarcimento,
caso não sejam devidamente justificados. (A10).
www.tce.es.gov.br

MAIOLI (Procurador Adjunto 05/12/2008 a 05/12/2008
MARIA RORIZ VERISSIMO (Procurador Geral 07/03/2013
a 30/12/2014), MANFREDO GAEDE JUNIOR (Secretário de
Administração 05/12/2008 a 31/12/2008), por entender
que os pagamentos irregulares ocorriam desde 1991
com a edição da Lei nº 1.278/91, não verificando nexo de
causalidade entre a conduta dos mesmos e o pagamento
indevido de Adicional de Tempo de Serviço, bem como
deixo para analisar as determinações e recomendações
propostas após a análise do contraditório, nos termos
do §3º do artigo 300 do RITCEES;
1.6. CONVERTER os autos em Tomada de Contas Especial;
1.7. DÊ CIÊNCIA aos interessados do teor da presente
decisão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/06/2019 – 18ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(Presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator),
Domingos Augusto Taufner.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
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