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Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

SEGUNDO TERMO ADITIVO
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;

Contrato nº 023/2018
Processo TC-4012/2018
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA.
OBJETO: Constitui objetos deste Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência, do Contrato nº 023/2018, que versa
sobre contratação de empresa especializada na prestação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte
de passageiros, via aplicativo para smartphone, com acesso à internet, e também via plataforma WEB, com apoio
operacional e tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e hospedagem, provedores de conteúdo e
outros serviços de informação na internet.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual fica prorrogado em 03 (três) meses, a partir de 18 de agosto de 2019.
SÉRGIO 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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Licitações

LICITAÇÕES

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2019
PROC. TC 3100/2019

Conforme Lei Complementar 621/2012, o Tribunal
de Contas possui jurisdição própria e privativa
em todo o território estadual, sobre as pessoas e
matérias sujeitas à sua competência. A jurisdição
do Tribunal abrange, entre outros, os responsáveis
pela elaboração dos editais de licitação e dos
convites, os participantes das comissões julgadoras
dos atos licitatórios, os pregoeiros, bem como os
responsáveis e ratificadores dos atos de dispensa
ou inexigibilidade.

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do seu Pregoeiro, torna público que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar
nº 123/2006 e Lei Complementar Estadual nº 618/2012, visando à contratação exclusiva de microempresa ou empresa
de pequeno porte especializada no fornecimento de materiais eletroeletrônicos, nos termos das especificações
contidas no anexo I (Projeto Básico) deste Edital. O procedimento licitatório será realizado no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br.
Abertura das Propostas: 13h00 do dia 23/08/2019.
Início da Sessão Pública: 14h00 do dia 23/08/2019.
O Edital poderá ser retirado nos sites http://www.tce.es.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Vitória, 12 de agosto de 2019.
DANIEL SANTOS DE SOUSA
Pregoeiro Oficial - TCEES

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

Outras Decisões - Plenário

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

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 01739/2019-5
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09153/2019-9
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2019
UG: MPES - Ministério Público do Estado do Espírito
Santo
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: EDER PONTES DA SILVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 1º QUADRIMESTRE
DE 2019 – ENCAMINHAR CÓPIA DO RELATÓRIO
TÉCNICO 204/2019 AO JURISIDICIONADO – À ÁREA
TÉCNICA PARA APENSAR FUTURAMENTE AOS AUTOS
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO DE 2019
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre o Relatório de
Gestão Fiscal relativo ao 1º quadrimestre de 2019, do
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, sob a
responsabilidade do senhor Eder Pontes da Silva.
www.tce.es.gov.br

O Núcleo de Macroavaliação Governamental elaborou
o Relatório Técnico 204/2019 e a Manifestação Técnica
6874/2019, concluindo que o Ministério Público
Estadual não se enquadra na situação prevista no inciso
II do § 1º do art. 59 da LRF, e sugerindo o envio de cópia
do Relatório Técnico ao gestor e ao responsável pelo
Controle Interno do Ministério Público.
Ressalta, ainda, a necessidade do retorno dos presentes
autos à unidade técnica responsável pela análise da
Prestação de Contas do Ministério Público Estadual, para
ser apensado, futuramente, aos autos da Prestação de
Contas, em atendimento ao art. 277, § 1º, da Resolução
TC 261/2013.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do Excelen�ssimo Procurador
Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de Contas
2987/2019).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto
a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas para
tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
no Relatório Técnico 204/2019, nos seguintes termos:
1 FORMALIDADES: PUBLICAÇÃO, ASSINATURA, REMESSA
AO TCEES E INSERÇÃO NO SINCONFI
Observou-se que o RGF cumpriu as formalidades
atinentes a publicar e a encaminhar tempestivamente
todos os demonstrativos exigidos; às assinaturas
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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exigidas; à compatibilidade aos modelos do MDF; e à
inserção no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro (Sinconfi), conforme checklist
do Apêndice A.

tempestivamente todos os demonstrativos exigidos; às
assinaturas exigidas; à compatibilidade aos modelos do
MDF; e à inserção no Sistema de Informações Contábeis
e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Sinconfi) (seção 1).

2 PERCENTUAL DA DESPESA COM PESSOAL

Constatou-se que o RGF publicado pelo Ministério
Público evidencia o percentual de 1,65% da despesa total
com pessoal sobre a RCL ajustada, o mesmo percentual
apurado pelo TCEES mediante o Painel de Controle da
Macrogestão Governamental, sendo inferior ao limite
Legal (2,00%), ao limite Prudencial (1,90%) e ao “limite”
de Alerta (1,80%), todos estabelecidos na LRF (seção 2).

O Painel de Controle da Macrogestão Governamental
aponta o montante apurado de R$ 233.219.089,65 para
as despesas com pessoal para fins da LRF em abril de 2019.
Considerando a RCL ajustada de R$ 14.105.826.296,69, o
percentual da despesa com pessoal sobre a RCL ajustada
apurado é 1,65%, valor coincidente ao publicado,
conforme Figura 1 a seguir.
Figura 1 – Percentual da despesa com pessoal – 1º
quadrimestre de 2019
Fonte: Painel de Controle da Macrogestão Governamental
Portanto, constatou-se que o RGF republicado pelo
Ministério Público evidencia o percentual de 1,65% da
despesa total com pessoal sobre a RCL ajustada, o mesmo
percentual apurado pelo TCEES mediante o Painel de
Controle da Macrogestão Governamental, sendo inferior
ao limite Legal (2,00%), ao limite Prudencial (1,90%) e ao
“limite” de Alerta (1,80%), todos estabelecidos na LRF.
O Gráfico 1 a seguir mostra a evolução do percentual
da despesa com pessoal para fins fiscais dos últimos 12
meses com base no Apêndice B.
Gráfico 1 – Evolução do percentual da despesa com
pessoal – últimos 12 meses
Fonte: Apêndice B
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) cumpriu as
formalidades atinentes a publicar e encaminhar

Por fim, verificou-se que o Ministério Público não se
encontra em nenhuma hipótese dos incisos I e IV do
artigo 5º da Lei 10.028/2000, que estabelecem os casos
de infração administrativa contra as leis de finanças
públicas.
Entre os bene�cios esperados decorrentes deste
acompanhamento, destacam-se o aumento da
transparência da gestão fiscal e a melhoria na apuração
e divulgação das informações econômicas, financeiras e
contábeis.
Considerando o exposto neste Relatório, sugere-se ao
Conselheiro Relator o encaminhamento deste relatório
técnico ao gestor e ao responsável pelo Controle Interno
do Ministério Público.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, subscrevendo em todos os seus
termos, o entendimento técnico e do Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
www.tce.es.gov.br

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. ENCAMINHAR CÓPIA DO RELATÓRIO TÉCNICO
204/2019 ao Procurador Geral de Justiça, senhor Eder
Pontes da Silva e ao responsável pelo Controle Interno
do Ministério Público;
1.2. ENCAMINHAR OS AUTOS à unidade técnica
responsável pela análise da Prestação de Contas
do Ministério Público Estadual, para ser apensado,
futuramente, aos autos da Prestação de Contas do
exercício de 2019, em atendimento ao art. 277, § 1º, do
Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Decisão 01743/2019-1
Processo: 09087/2019-5
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: SEMED - Secretaria Municipal de Educação de Vila
Velha
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: ROBERTO ANTONIO BELING NETO
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VILA VELHA – OMISSÃO
NO ENVIO: MESES 01, 02 ,03 e 04 EXERCICIO 2019 –
REITERAR NOTIFICAÇÃO - CITAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Os presentes autos versam acerca de omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas mensal da
Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, por
meio do sistema CidadES deste Tribunal, referente aos
meses 01, 02, 03 e 04 de 2019 sob responsabilidade do
Senhor Roberto Antônio Beling Neto conforme Instrução
Normativa TC 43/2017.
Foi emitido o termo de Notificação Eletrônico 3513/2019
ao Sr. Roberto Antônio Beling Neto, conforme prevê o
artigo 20 da IN TC4 3/2017, em razão do descumprimento
do prazo do encaminhamento das Prestações de Contas
mensais retro mencionadas, fixando o prazo de 5 (cinco
dias) para o cumprimento da obrigação sob pena de
multa, nos termos do artigo 35 do mesmo diploma legal.
Conforme manifestação Técnica Nº 5920/2019-3
(evento eletrônico 02), o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, em virtude do não

atendimento ao termo de Notificação Eletrônico sugeriu
a aplicação de multa ao responsável, a ser dosada pelo
relator, vejamos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3513/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,
foi elaborado o Parecer 2992/2019-2, da lavra do
Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira que acompanhou
in totun a proposta constante na referida Manifestação
Técnica (5920/2019-2).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O encaminhamento da Prestação de Contas por parte
do responsável, seja ele pessoa �sica ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos é uma
obrigação prevista na Constituição Federal, conforme
www.tce.es.gov.br

artigo 70, parágrafo único da Carta Magma:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Em relação ao envio das prestações de contas, via
sistema próprio (CidadES) a esta corte de Contas, é
regulamentada pela Instrução Normativa nº 43/2017
conforme artigos 20, 21 e 35, vejamos:
[...]
Art. 20 Na hipótese de descumprimento dos prazos
para envio e homologação das remessas previstos
nesta Instrução Normativa, bem como da existência de
solicitação de retificação de arquivos, o TCEES expedirá
notificação ao responsável, por meio eletrônico, fixandolhe prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação.
[...]
Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
[...]
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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§ 2º Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
[...]
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
A omissão do envio das prestações de contas, bem como
o envio tardio, distorce o conceito de gestão pública
eficiente por prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o
exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública,
razão pela qual tais condutas são sancionadas por
diversos diplomas legais e podem ensejar sanções civis,
penais e administrativas.
Observa-se que, conforme Manifestação Técnica
5920/2019-3 o responsável em prestar contas foi
devidamente notificado, através do Termo de Notificação
Eletrônico 3513/2019 e informado da possibilidade de
aplicação de multa prevista no artigo 135, inciso VIII, na
forma do § 4° do mesmo artigo, da Lei Complementar
621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na forma do § 1º do
Regimento Interno do TCEES (aprovado pela Resolução
TC 261/2013).
Pois bem,
Ao consultar o sistema CidadES até o presente momento,
observou-se que a secretaria Municipal de Educação de
Vila Velha não encaminhou o período demandado.
O Regimento Interno desta corte de Contas em seu

artigo 300 c/c 358 prevê, por determinação do Relator, a
abertura do contraditório ou a realização de diligência, e
assim possa ocorrer a citação, notificação e comunicação
de diligência:
Art. 300. Determinada pelo Relator a abertura do
contraditório ou a realização de diligência, o processo
será remetido à secretaria do colegiado para que expeça
os atos processuais relativos à citação, à notificação e à
comunicação de diligência, e efetive o controle de prazo.
Art. 358. O chamamento ao processo, bem como a
comunicação dos atos e termos processuais, far-se-á
mediante:
I - citação, pela qual o Tribunal dará ciência ao responsável
de processo contra ele instaurado, chamando-o para se
defender e ou recolher a importância devida;
II - comunicação de diligência, pela qual o Tribunal
dirigir-se-á ao interessado ou responsável visando
suprir a necessidade de algum dado, esclarecimento ou
providência preliminar;
III - notificação, nos demais casos.
Considerando que esta Corte de Contas busca a
verdade real dos fatos, e, ainda, a prestação de contas
extemporânea quando ocorrer por fatores justificáveis,
pode afastar a irregularidade e a penalidade pela
omissão no dever de prestar contas, ante o princípio da
razoabilidade.
Deste modo, entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Mensal dos meses
01, 02, 03, 04 de 2019 e notificado para encaminha-las.
Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte
de Contas consoante se verifica nos autos dos processos
www.tce.es.gov.br

TC 9049/2019; 8854/2019, 8618/2019, 10037/2019,
2823/2019 entre outros.
Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges
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. Citar o responsável Sr. Roberto Antônio Beling Neto,
para que, no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis,
com base no art. 157, III, do RITCEES – Resolução
261/2013, apresente razões de justificativa pelo atraso,
sob pena de aplicação de multa, conforme art. 389 do
RITCEES e art. 135 da Lei Complementar nº 621/2012.
1.2. NOTIFICAR o Sr. Roberto Antônio Beling Neto,
para que, no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis,
encaminhe a Prestação de Contas Mensal referentes aos
meses 01, 02, 03 e 04/2019, da Secretaria Municipal de
Educação de Vila Velha, sob pena de multa.
2. Por maioria, nos termos do voto do Relator Sebastião
Carlos Ranna de Macedo. Vencido o conselheiro João
Luiz Cotta Lovatti, que votou por aplicar multa de R$ 2
mil (dois mil reais), nos termos do art. 135, Parágrafo 4º,
da LC 621/2012 c/c artigo 389, inciso VIII do Regimento
Interno, acompanhando a área técnica.
3. Data da Sessão: 30/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01745/2019-1
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09110/2019-1
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: SEMFI - Secretaria Municipal de Finanças de Vila
Velha
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: RICARDO JOSE PASOLINI
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VILA VELHA – OMISSÃO
NO ENVIO: MESES 01, 02 ,03 e 04 EXERCICIO 2019 –
REITERAR NOTIFICAÇÃO - CITAR.

encaminhamento da Prestação de Contas mensal da
Secretaria Municipal de Finanças de Vila Velha, por meio
do sistema CidadES deste Tribunal, referente aos meses
01, 02, 03 e 04 de 2019 sob responsabilidade do Senhor
Ricardo José Pasolini conforme Instrução Normativa TC
43/2017.
Foi emitido o termo de Notificação Eletrônico 3486/2019
ao Sr. Ricardo José Pasolini, conforme prevê o artigo 20
da IN TC4 3/2017, em razão do descumprimento do
prazo do encaminhamento das Prestações de Contas
mensais retro mencionadas, fixando o prazo de 5 (cinco
dias) para o cumprimento da obrigação sob pena de
multa, nos termos do artigo 35 do mesmo diploma legal.
Conforme Manifestação Técnica Nº 6107/2019-8
(evento eletrônico 02), o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, em virtude do não
atendimento ao termo de Notificação Eletrônico sugeriu
a aplicação de multa ao responsável, a ser dosada pelo
relator, vejamos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3486/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:

RELATÓRIO

1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).

Os presentes autos versam acerca de omissão no

Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas,

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

www.tce.es.gov.br

foi elaborado o Parecer 2994/2019-1, da lavra do
Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira que acompanhou
in totun a proposta constante na referida Manifestação
Técnica (6107/2019-2).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O encaminhamento da Prestação de Contas por parte
do responsável, seja ele pessoa �sica ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos é uma
obrigação prevista na Constituição Federal, conforme
artigo 70, parágrafo único da Carta Magma:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Em relação ao envio das prestações de contas, via
sistema próprio (CidadES) a esta corte de Contas, é
regulamentada pela Instrução Normativa nº 43/2017
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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conforme artigos 20, 21 e 35, vejamos:
[...]
Art. 20 Na hipótese de descumprimento dos prazos
para envio e homologação das remessas previstos
nesta Instrução Normativa, bem como da existência de
solicitação de retificação de arquivos, o TCEES expedirá
notificação ao responsável, por meio eletrônico, fixandolhe prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação.
[...]
Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
[...]
§ 2º Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
[...]
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
A omissão do envio das prestações de contas, bem como
o envio tardio, distorce o conceito de gestão pública
eficiente por prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o
exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública,

razão pela qual tais condutas são sancionadas por
diversos diplomas legais e podem ensejar sanções civis,
penais e administrativas.
Observa-se que, conforme Manifestação Técnica
6107/2019-3 o responsável em prestar contas foi
devidamente notificado, através do Termo de Notificação
Eletrônico 3486/2019 e informado da possibilidade de
aplicação de multa prevista no artigo 135, inciso VIII, na
forma do § 4° do mesmo artigo, da Lei Complementar
621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na forma do § 1º do
Regimento Interno do TCEES (aprovado pela Resolução
TC 261/2013).
Pois bem,
Ao consultar o sistema CidadES até o presente momento,
observou-se que a Secretaria Municipal de Finanças de
Vila Velha não encaminhou o período demandado.
O Regimento Interno desta corte de Contas em seu
artigo 300 c/c 358 prevê, por determinação do Relator, a
abertura do contraditório ou a realização de diligência, e
assim possa ocorrer a citação, notificação e comunicação
de diligência:
Art. 300. Determinada pelo Relator a abertura do
contraditório ou a realização de diligência, o processo
será remetido à secretaria do colegiado para que expeça
os atos processuais relativos à citação, à notificação e à
comunicação de diligência, e efetive o controle de prazo.
Art. 358. O chamamento ao processo, bem como a
comunicação dos atos e termos processuais, far-se-á
mediante:
I - citação, pela qual o Tribunal dará ciência ao responsável
de processo contra ele instaurado, chamando-o para se
defender e ou recolher a importância devida;
www.tce.es.gov.br

II - comunicação de diligência, pela qual o Tribunal
dirigir-se-á ao interessado ou responsável visando
suprir a necessidade de algum dado, esclarecimento ou
providência preliminar;
III - notificação, nos demais casos.
Considerando que esta Corte de Contas busca a
verdade real dos fatos, e, ainda, a prestação de contas
extemporânea quando ocorrer por fatores justificáveis,
pode afastar a irregularidade e a penalidade pela
omissão no dever de prestar contas, ante o princípio da
razoabilidade.
Deste modo, entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Mensal dos meses
01, 02, 03, 04 de 2019 e notificado para encaminha-las.
Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte
de Contas consoante se verifica nos autos dos processos
TC 9049/2019; 8854/2019, 8618/2019, 10037/2019,
2823/2019 entre outros.
Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECISÃO os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
1.1. Citar o responsável Sr. Ricardo José Pasolini, para
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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que, no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, com
base no art. 157, III, do RITCEES – Resolução 261/2013,
apresente razões de justificativa pelo atraso, sob pena de
aplicação de multa, conforme art. 389 do RITCEES e art.
135 da Lei Complementar nº 621/2012.
1.2. NOTIFICAR o Sr. Ricardo José Pasolini, para que, no
prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, encaminhe a
Prestação de Contas Mensal referentes aos meses 01,
02, 03 e 04/2019, da Secretaria Municipal de Finanças
de Vila Velha, sob pena de multa.
2. Por maioria, nos termos do voto do Relator Sebastião
Carlos Ranna de Macedo. Vencido o conselheiro João
Luiz Cotta Lovatti, que votou por aplicar multa de R$ 2
mil (dois mil reais), nos termos do art. 135, Parágrafo 4º,
da LC 621/2012 c/c artigo 389, VII do Regimento Interno,
acompanhando a área técnica.
3. Data da Sessão: 30/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01752/2019-1

Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 04588/2018-6
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

–

UG: SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: ENIO BERGOLI DA COSTA
Representante: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARENCIA –SECONT
Procuradores: MARIANA FERNANDES BELIQUI (OAB:
15918-ES), MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB: 28910ES), GABRIEL JUNQUEIRA SALES (OAB: 27532-ES), PEDRO
LENNO ROVETTA NOGUEIRA (OAB: 26891-ES), AMANDA
LOYOLA GOULART (OAB:24474-ES), ALEX DE FREITAS
ROSETTI (OAB: 10042-ES), CAMILA CARLETE GOMES
(OAB: 23460-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA
(OAB: 10107-ES), CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES
ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ: 03.444.489/0001-89),
CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES),
FLAVIO CHEIM JORGE (OAB:262B-ES), LUANA ASSUNCAO
DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866-ES), MARCELO
ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO
RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MATHEUS
DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES), NATHALIA
SAIB DE PAULA (OAB: 20844-ES), THIAGO FELIPE VARGAS
SIMOES (OAB: 13399-ES), LUAN FERNANDES RODRIGUES
(CPF: 147.585.367-08), EVALDO RIBEIRO DE CASTRO
(CPF:129.613.557-88), ERILDO PEDRINI NETTO (CPF:
149.603.377-96), THAIS DE OLIVEIRA NASCIMENTO
(CPF: 135.955.697-41), GIOVANI PAPI DE ABREU (CPF:
148.632.957-82)
www.tce.es.gov.br

REPRESENTAÇÃO – DETERMINAÇÃO – NOTIFICAR
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARÊNCIA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES NO
PRAZO DE 90 DIAS
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Trata-se de Representação autuada a partir da
deliberação proposta no Acórdão TC 1318/2017 –
Plenário, prolatado nos autos do Processo TC 8699/2015,
que tem como escopo a apuração de irregularidade
atinente à realização de despesas sem prévio empenho,
ocorridas no âmbito da Secretaria de Estado da
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca-SEAG,
no exercício de 2014.
A Decisão Monocrática 01065/2018-1 conheceu
a presente representação, submetendo os autos
à Secretaria Geral de Controle externo para que
promovesse a instrução dos autos.
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial
00561/2018-4, determinou-se através da Decisão SEGEX
00553/2018-1 a citação do responsável, Sr. Ênio Bergoli
da Costa, Secretário da SEAG, para que apresentasse,
no prazo de 30 (trinta dias), razões de justificativas e
documentos que entendesse necessários, em razão das
ocorrências constantes na ITI.
Em resposta ao Termo de Citação 01106/2018-6, o
responsável apresentou as justificativas e documentos
que constam no e-TCEES (Defesa Justificativa 00046/2019,
Procuração
00015/2019,
Peça
Complementar
01095/2019, Peça Complementar 01096/2019 e Peça
Complementar 01097/2019).
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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de Fiscalizações não Especializadas, nos termos da
Instrução Técnica Conclusiva 00787/2019-2, sugeriu
a procedência da representação, tendo em vista a
irregularidade 4.4.1 (despesa efetuada sem prévio
empenho), e que fossem rejeitadas as preliminares
suscitadas e as razões de justificativas do Sr. Enio Bergoli
da Costa.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.
º 01250/2019-8, de lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva divergiu do entendimento da área
técnica, pugnando no seguinte sentido:
-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;
-Após conclusão dos procedimentos administrativos de
apuração de responsabilidade, encaminhe o resultado
dos trabalhos a esse 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.
É o sucinto relatório.
VOTO
Conforme antes informado, a presente representação
originou-se do Acórdão TC 1318/2017 – Plenário,
prolatado nos autos do Processo TC 8699/2015, que
cancelou a inspeção autorizada na Secretaria de
Estado da Saúde – SESA, e determinou a autuação de

documentos desentranhados e copiados daqueles
autos, relativos a diversas Unidades Gestoras, sendo a
presente, relativa à Secretaria de Estado de Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca.
Assim, necessário é a sua análise, em face da
documentação que lhe deu suporte, bem como dos
elementos trazidos pela área técnica e pelo Parquet de
Contas, para apreciação pelo Colegiado.
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, assim se
manifestou nos termos da Instrução Técnica Conclusiva
00787/2019-2, verbis:
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1. Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo
95, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo 99,
§2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012), sugerese que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente
Representação, tendo em vista o reconhecimento da
seguinte irregularidade:
4.1.1 DESPESA EFETUADA SEM PRÉVIO EMPENHO
Critério: Artigo 60, caput, da Lei 4.320/64.
Responsável: Enio Bergoli da Costa (Secretário de Estado
da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca)
4.2. Diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV, da
Resolução TC 261/2013, conclui-se opinando por:
4.2.1. Rejeitar as preliminares suscitadas nos itens 2.1,
2.2 e2.3 desta ITC, conforme fundamentações constantes
naqueles itens;
4.2.2. Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Enio
Bergoli da Costa, Secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca, de modo a
ratificar sua responsabilidade quanto à irregularidade
www.tce.es.gov.br

reconhecida no item 3.1 desta Instrução Técnica
Conclusiva.
4.3. Destaca-se o pedido de sustentação oral constante
da Defesa//Justificativa 00046/2019 (documento
eletrônico 269, ﬂ. 19).
O douto representante do Parquet de Contas opinou
no sentido de que seja determinado ao Secretário
de Estado de Controle e Transparência – SECONT,
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, e a identificação dos responsáveis.
Opinou, ainda, pela expedição de determinação ao
mesmo Secretário, no sentido de que, após a conclusão
dos procedimentos administrativos, encaminhe os seus
resultados, com a conclusão do processo e medidas
adotadas, a este Tribunal, no prazo de 90 dias, sob
pena de multa, nos termos do artigo 389, inciso IV, da
Resolução TC 261/2013.
Considerando que foram abertos nesta Corte de Contas
vários processos com o mesmo objeto, que se originaram
do Acórdão TC 1318/2017- Plenário, proferido nos autos
do Processo TC 8699/2015, e o procedimento que vem se
adotando é no sentido de notificar o Secretário de Estado
de Controle e Transparência, para que encaminhe o
resultado dos trabalhos a este Tribunal, com a conclusão
do processo e medidas adotadas pela Administração
Estadual, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de
multa, bem como determinar que estabeleça uma
coordenação padronizada dos processos disciplinares
e/ou sindicâncias que apuram as irregularidades de
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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despesa sem prévio empenho ocorridas no órgão
fiscalizado, entendo razoável, no intuito de se conferir
padronização às apurações. Dessa forma, divergindo da
área técnica, filio-me à sugestão do Parquet de Contas.

fiscalizado neste processo, no prazo de 90 (noventa)
dias, sob pena de multa, nos termos do art. 389, inciso
IV do RITCEES.

3. DO DISPOSITIVO:

3. Data da Sessão: 30/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária
do Plenário.

Ante o exposto, divergindo do entendimento da
área técnica e acompanhando o posicionamento do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão
que submeto à sua apreciação.
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 Plenária, ante as razões
expostas pelo relator, em:
1.1. DETERMINAR ao Secretário de Estado de Controle
e Transparência, Sr. Edmar Moreira Camata, ou quem
vier a sucedê-lo, que estabeleça uma coordenação
padronizada dos processos disciplinares e/ou
sindicâncias que apuram as irregularidades de despesa
sem prévio empenho ocorridas na Secretaria de Estado
de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, no
exercício de 2014, permitindo, assim, a definição das
consequências dessas irregularidades, bem como a
identificação dos responsáveis;
1.2. NOTIFICAR o Secretário de Estado de Controle
e Transparência, Sr. Edmar Moreira Camata, 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

2. Unânime.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo
Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Fiscalização

–

UG: PML - Prefeitura Municipal de Linhares
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: JOAO CLEBER BIANCHI, GUERINO LUIZ
ZANON, KATIA CILENE DOS SANTOS FELIX
Representante: ORBIS AMBIENTAL S.A.
Procurador: NEIBER RODRIGUES DA SILVA (CPF:

www.tce.es.gov.br

1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Representação com
pedido de concessão de medida cautelar, interposta
pela empresa Orbis Ambiental S/A, noticiando indícios
de irregularidades constantes no Edital de Concorrência
12/2019, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para executar serviços de limpeza pública
urbana pela Prefeitura Municipal de Linhares.
Em síntese, o representante alega que as supostas
irregularidades se relacionam com os seguintes pontos:

- Critério de Desempate - Item 12.3.b.2 e b.3;

Processo: 09111/2019-5
-

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

- Proposta de Preço - Item 11.2.b.2.1 e 12.3.a.6;

Produzido em fase anterior ao julgamento
Externo

REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE
LINHARES – EXERCÍCIO DE 2019 – CONHECER – INDEFERIR
CAUTELAR – TRAMITAR SOB RITO ORDINÁRIO –
APENSAR O PROCESSO TC 10147/2019 AOS PRESENTES
AUTOS – DAR CIÊNCIA AO REPRESENTANTE

- Qualificação Técnica - Item 7.5.1 - Exigência de CRA;

Decisão 01730/2019-4

Classificação: Controle
Representação

729.048.286-72)

- Procedimento arbitrário de aplicação de multas, sem
direito à ampla defesa e contraditório - Item 24.4 e item
9.2 da Minuta de Contrato (Anexo Il);
- Equívocos orçamentários: a) Implantação e Operação
de Transbordo - Item 3 do Projeto Básico; b) Horas Extras
- Base de Cálculo; e c) Item 1.7 da Planilha Orçamentária
(Anexo I) – Limpeza Mecanizada de praia;
- Descumprimento da Portaria Conjunta n° 02/2012 Licitação da Destinação Final, conjuntamente com os
serviços de transporte.
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Inicialmente, mediante a Decisão Monocrática 474/2019,
determinei a notificação dos senhores Guerino Zanon,
Prefeito Municipal, João Cleber Bianchi, Secretário de
Obras e Serviços Urbanos, e Kátia Cilene dos Santos Félix,
Presidente da Comissão de Licitação, para que no prazo
de 5 (cinco) dias prestassem as informações necessárias
em face da presente Representação.

transcrita:

Em resposta à notificação, os responsáveis apresentaram
esclarecimentos e cópia de documentação. Cabe
destacar que nos esclarecimentos consta a seguinte
informação:

A análise foi realizada a partir de exame dos documentos
acostados aos autos e de consulta à internet, sendo
observadas as Normas de Auditoria Governamental –
NAG, aplicáveis ao controle externo brasileiro - adotadas
como normas gerais de auditoria por este TCEES,
conforme Resolução TC 233/2012.

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

Considerando a representação em tela, a Administração
Municipal verificou a necessidade de suspensão do
certame para realização de adequações no edital,
conforme se verifica da publicação anexa (Doc. 01).

Por se tratar de apreciação dos fundamentos e
pressupostos da cautelar, que requer celeridade na
análise processual, o exame se restringiu aos pontos
representados.

IV - se pessoa natural, conter o nome completo,
qualificação e endereço do denunciante;

Desta forma, considerando que o pedido cautelar tem
como finalidade tão somente a suspensão do certame,
verifica-se que houve a perda do objeto, motivo pelo
qual requer-se o indeferimento da cautelar pleiteada.

1.5 VOLUME DE RECURSOS FISCALIZADOS
O valor total estimado da licitação é de R$ 27.808.169,66
(vinte e sete milhões, oitocentos e oito mil, cento e
sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

Os autos foram encaminhados à Secex Engenharia para
análise. Mediante a Manifestação Técnica 8823/2019, a
área técnica opinou pelo conhecimento da Representação
e indeferimento da cautelar, por não estarem presentes
os pressupostos necessários à sua concessão, previstos
no caput do art. 124 da Lei Complementar 621/2012.

1.6 PROCESSOS CONEXOS

2. DA SUSPENSÃO DO CERTAME PARA REALIZAÇÃO DE
RETIFICAÇÓES

É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica
para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada na Manifestação Técnica 8823/2019, abaixo

foi apontada na representação em análise nos presentes
autos.

1.3 OBJETIVO
Realizar instrução preliminar do feito para análise dos
requisitos de admissibilidade da representação e dos
fundamentos e pressupostos da cautelar.
1.4 METODOLOGIA UTILIZADA E ESCOPO

Identifica-se o Processo TC 10147/2019-8, que também
trata de representação em face do Edital de Concorrência
12/2019, impetrada pela pessoa jurídica Litucera Limpeza
e Engenharia Ltda., a qual aponta suposta irregularidade
relacionada com a “exigência de apresentação de
atestados que comprovem a responsabilidade técnica
como administrador de empresas em serviços de limpeza
urbana e certidões de RCA em que ateste a capacidade
técnica do administrador”.
Cabe salientar que essa suposta irregularidade também
www.tce.es.gov.br

2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO
Aplicam-se às representações, no que couber, as normas
relativas às denúncias, as quais apresentam os seguintes
requisitos de admissibilidade:

I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as
circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e
comprovação de que os signatários têm habilitação para
representá-la.
Da análise da peça inicial, observa-se que a representação
está redigida com clareza, apresenta as informações
de forma suficiente e contém os demais requisitos
estabelecidos no art. 94 da Lei Complementar 621/2012
(Lei Orgânica do TCEES).
Dessa forma, uma vez observados os requisitos de
admissibilidade, opina-se pelo conhecimento da
representação.
3 ANÁLISE DOS PONTOS REPRESENTADOS
3.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ITEM 7.5.1 – EXIGÊNCIA DE
CRA
O representante aponta como restritiva a “exigência
de registro no Conselho de Regional de Administração,
assim como a comprovação de execução (atestado) de
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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profissional de Administração de Empresas em serviços
de Limpeza Urbana”, nos seguintes termos:
2. Qualificação Técnica- Item 7.5.1- Exigência de CRA
O referido item do Edital prevê, na alínea “a”, que:
“Considerando a grande quantidade de mão de obra
envolvida nos serviços, será indispensável que a empresa
e o profissional apresentem comprovante de registro no
Conselho Regional de Administração (CRA), bem como a
presença de profissional habilitado no mesmo conselho,
para acompanhar a execução dos serviços.”
Não bastasse essa exigência, o instrumento convocatório
vai além, na alínea “b”, ao disciplinar que: “Para o(s)
administrador(es) deverão ser apresentados atestado(s)
emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove a Responsabilidade Técnica
como Administrador de Empresas em Serviços de
Limpeza Urbana, e Certidão(ões) de RCA em que
ateste a capacidade técnica da Empresa Licitante e do
Administrador Responsável Técnico.”
Em análise simplória e bastante objetiva já é possível
perceber o absurdo e a ﬂagrante ilegalidade de tal
medida. Ora, a Lei de Licitações é clara, no art. 30,
inciso I, que a comprovação de qualificação técnica se
dará mediante apresentação do “registro ou inscrição
na entidade profissional competente”, dentre outros
requisitos.
Tal exigência legal, quando trazida ao caso concreto, ou
seja, serviços especializados de engenharia, remonta à
inscrição ou registro no Conselho Regional de Engenharia,
tendo em vista a natureza dos serviços.
Portanto, admitir que o número elevado de pessoas
laborando na execução do contrato enseja a

comprovação de profissional habilitado no Conselho
Regional de Administração, como então pretende este
instrumento convocatório, é o mesmo que desvirtuar a
finalidade precípua da qualificação técnica, nos moldes
previstos na Lei, cuja função condiz com a garantia de
que a Administração Pública contratará empresa capaz
tecnicamente de executar os serviços licitados.
Nesse contexto, ainda cabe observar que o Conselho
Regional de Administração e a respectiva profissão de
Administrador de Empresas visam garantir que a gestão
das EMPRESAS seja eficiente. Não há correlação alguma
com o número de funcionários presentes na execução
dos serviços. Essa realidade imposta no Edital não possui
aderência sequer conceitual com a profissão ou com as
atividades desempenhadas com o CRA.
Ademais, menos razão ainda subsiste à exigência
da alínea “b” acima transcrita, por meio da qual a
Comissão pretende analisar a atestação de profissional
de Administração, no tocante à execução de objetos do
ramo de limpeza pública. Um escopo não tem nada a ver
com o outro.
Isso, inclusive, já foi motivo de debate junto ao Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, bem como no
âmbito do Tribunal de Contas da União, sendo que
ambos os Tribunais rechaçaram esse tipo de exigência.
Neste último, o TCU se posicionou, nos autos do processo
022.455/2013 - 2, gerando o Acórdão 4608/2015, de
relatoria do ministro Benjamin Zymler, da seguinte
forma:
“10. TCU - Nas licitações públicas, é irregular a exigência
de que as empresas de locação de mão de obra estejam
registradas no Conselho Regional de Administração,
www.tce.es.gov.br

uma vez que a obrigatoriedade de inscrição de empresa
em determinado conselho é definida em razão de
sua atividade básica ou em relação àquela pela qual
preste serviços a terceiros, nos termos do art. 1º da Lei
6.839/80.”
(grifos da MT)
Neste Acórdão torna-se evidente a irregularidade e
ilegalidade da exigência do registro no CRA, visto que
este requisito restringe a participação, retirando o
caráter competitivo da licitação, princípio básico de
qualquer certame licitatório.
A Lei nº 8.666/1993 dispõe, em seu art. 30, § 1º, inciso
I, expressamente, que é vedado aos agentes públicos
admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam
ou frustrem o seu caráter competitivo.
Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Contas
do Espírito Santo, o qual se manifestou contrariamente
à exigência do CRA, quando este requisito não é
necessário para o adimplemento da obrigação, por meio
do processo 4795/2016, de relatoria da Conselheira
Substituta Marcia Jaccoud Freitas, in verbis:
“Ausente a relação, atesta-se a ilegalidade na exigência
de registro da empresa ou de profissional que integre
seus quadros no Conselho Regional de Administração, já
que se caracteriza como cláusula restritiva no certame”.
(grifos da MT)
Dessa forma, fica demonstrado cabalmente que a
exigência de registro no Conselho de Regional de
Administração, assim como a comprovação de execução
(atestado) de profissional de Administração de Empresas
em serviços de Limpeza Urbana, em nada contribui para
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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a segurança da Administração Pública na contratação
das empresas para execução do objeto ora licitado. Ao
contrário, se prestam, tão somente, a diminuir o universo
de participantes no certame, imputando, provavelmente,
em contratações mais caras e, consequentemente,
menos vantajosas ao Município de Linhares.
Os
responsáveis
apresentaram
os
seguintes
esclarecimentos para o que foi apontado pelo
representante:
3. DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES
3.1. Da exigência indevida contida no item 7.5.1 ao
requerer como qualificação técnica que as licitantes
apresentem comprovante de registro no Conselho
Regional de Administração, em razão da natureza dos
serviços licitados
A representante alega Violação ao caráter competitivo
do certame, art. 3º, I da Lei 8666/93, tendo em vista o
disposto no item 7.5.1 do Edital exigir a apresentação
de comprovante de registro no Conselho Regional de
Administração (CRA), bem como a apresentação de
atestado que comprove Responsabilidade Técnica como
Administrador de Empresas em Serviços de Limpeza
Urbana, e Certidão(ões) de RCA.
Insta ressaltar desde já que as exigências em tela foram
inseridas como itens de qualificação técnica dada
a grande quantidade de mão de obra envolvida na
execução dos serviços de limpeza pública urbana, bem
como nas recorrentes autuações do CRA no sentido de
exigir a apresentação de profissional habilitado em seus
quadros.
No entanto, considerando o teor da representação,
bem como os entendimentos jurisprudenciais sobre

o tema (TCU - Acórdão 4608/2015), a Administração
Pública informa que estará realizando readequação
no edital da Concorrência Pública nº. 012/2019 para
excluir a exigência em pauta, exigindo tão somente
a comprovação de registro ou inscrição no Conselho
Regional de Engenharia, em razão do objeto licitado ser
relacionado a serviços de engenharia.

apresentada, servindo para apontar se algum dos itens
da planilha foi relegado ou ignorado.

Do exposto, observa-se que os responsáveis afirmaram
que a referida exigência será excluída do edital, dada
a jurisprudência citada sobre o tema, passando a ser
exigida “a comprovação de registro ou inscrição no
Conselho Regional de Engenharia, em razão do objeto
licitado ser relacionado a serviços de engenharia”.

Aqui, cabe a observação de que os preços unitários
deste certame foram obtidos com base em cotações
de mercado. Em que pese tal sistemática ter previsão
legal e ser, portanto, expediente correto e legítimo por
parte da Administração Pública, não pode, o mesmo, ser
limitador de preços, tendo em vista que este não reﬂetirá
necessariamente os custos dos insumos, materiais e
mão-de-obra de todas as empresas licitantes, em virtude
de condições locais específicas ou até mesmo do tipo de
serviço.

Nesse sentido, caso os responsáveis comprovem que,
de fato, houve tal alteração no edital, o indicativo de
irregularidade estará saneado.
3.2 PROPOSTA DE PREÇO - ITENS 11.2.b.2.1 E 12.3.a.6
O representante aponta como irregular a inclusão de
critério de aceitabilidade de preços unitários no edital.
As alegações são as seguintes:
3. Proposta de Preço - Item 11.2.b.2.1 e 12.3.a.6
Os itens acima trazem, na essência, idêntico normativo,
qual seja, a impossibilidade, sob pena de desclassificação
da licitante, de ofertar proposta de preço contendo preço
unitário superior ao estabelecido no Edital, ainda que o
preço global seja inferior ao orçamento de referência.
Pois bem. Essa previsão contraria as normas estipuladas
na própria Lei de Licitações e fere mortalmente princípios
elementares de toda e qualquer licitação. Vejamos!
Como é de senso comum, quando a licitação se dá pelo
preço global, os preços unitários devem ser utilizados
apenas como indicadores da exequibilidade da proposta
www.tce.es.gov.br

Os preços unitários, então, seriam importantes
apenas para identificar as propostas inexequíveis, aqui
consideradas como aquelas que não contemplassem
todos os custos inerentes ao contrato, suprimindo ou
minimizando alguns itens constantes da planilha.

Ora, se há possibilidade de dúvida na formação dos
preços obtidos no mercado, estes valores precisam
ser enxergados como referenciais e não limitadores.
Prestam-se a limitar o valor total do orçamento, mas
jamais na análise individualizada de cada serviço (preço
unitário).
É importante mencionar que a apresentação de planilha
com detalhamento dos custos unitários e totais tem
importância dentro do contexto de avaliação da
proposta, quando se necessita da maior quantidade
de informações possível para fundamentar sua análise
a respeito da composição de custos desse item de
despesa e, portanto, se realizam diligências solicitando
a apresentação da planilha detalhada.
Tal planilha possibilita a identificação, pela área técnica,
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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dos valores cotados para esses materiais, como elemento
auxiliar do processo de exame global da exequibilidade
da proposta encaminhada, sem poder, por si só, ser
utilizada como instrumento de desclassificação da
proposta.
Cabe destacar que o posicionamento adotado na
Instrução Normativa nº 2/2008, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, que, em seu artigo
29, § 2º, estabelece que:
“a inexequibilidade dos valores referentes a itens
isolados da planilha de custos, desde que não contrariem
instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente
para a desclassificação da proposta”. (Acórdão TCU nº
1.092/2010 – 2ª. Câmara)
(grifo nosso)
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de
Contas da União, que assim dispôs, ao analisar eventual
risco da existência de “jogo de planilha”:
“Há que se nortear pelo entendimento, já comum
no Tribunal, de que, estando o preço global no limite
aceitável, dado pelo orçamento da licitação, os
sobrepreços existentes, devido a falta de critérios de
aceitabilidade de preços unitários, apenas causam
prejuízo quando se acrescentam quantitativos aos
itens de serviço correspondente”. (TCU. Acordão nº
1684/2003, rel. Min. Marcos Vilaça)
Isto é, o mero preço unitário superior ao do Órgão
licitante, nos casos em que o orçamento global tiver
sido respeitado, não implica necessariamente, e por si
só, em presunção absoluta da existência de “jogo de
planilha”. Na verdade, esse risco apenas se materializa
na ocorrência concreta de acréscimo de quantitativo dos

serviços.
Marçal Justen Filho, analisando esta questão de
sobrepreço no preço unitário, quando o preço global é
adequado ao orçamento da Administração, pontificou:
[...]
No mesmo sentido, colaciona-se outro julgado do TCU:
[...]
Há que se ponderar que não é todo e qualquer sobrepreço
em licitação que gera a necessidade da desclassificação
da proposta comercial, mas sim, e tão somente, aquele
sobrepreço que acarreta dano efetivo ao erário.
Nesse diapasão, por mais que haja um pequeno
sobrepreço em um dos itens da planilha do licitante, se
o preço global do licitante, após o certame licitatório,
estiver dentro do preço estimado pela Administração
clara é, não só a ausência de dano ao erário como, pelo
contrário, a existência de economia no preço do contrato
quando analisado como um todo.
Nas palavras de Marçal Justen Filho, “a planilha de preços
unitária não se destina a julgar as propostas segundo
os preços unitários, mas verificar a sua seriedade e
exequibilidade.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à
Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12. Ed. São
Paulo: Dialética, pp. 125).
Portanto, admitir a desclassificação de uma proposta
comercial porque um dos itens de sua planilha de custos
está acima do que orçado pela Administração, mesmo
estando o valor da proposta global abaixo do orçamento
da administração, é concretizar a absurda hipótese de
considerarmos mais importante e impactante sobre a
Administração um custo isolado do contrato do que o
valor do contrato como um todo propriamente dito.
www.tce.es.gov.br

Dessa forma, tais previsões editalícias devem ser
expurgadas do instrumento convocatório.
Os
responsáveis
apresentaram
os
seguintes
esclarecimentos para o que foi apontado pelo
representante:
3.3. Ilegalidade no item 11.2.b.2.1 e 12.3.a.6 ao impedir
propostas de preços contendo preço unitário superior
ao estabelecido no edital;
Aduz o representante a ilegalidade do item 11.2.b.2.1
e 12.3.a.6 do edital ao inadmitirem a apresentação de
proposta de preço contendo preço unitário superior ao
estabelecido no edital.
Em que pese o esforço argumentativo do representante,
não há que se falar na existência de vícios, isto porque
o inciso X, do art. 40 da Lei Geral de Licitações e
Contratos prevê de forma expressa que o edital conterá,
obrigatoriamente “o critério de aceitabilidade dos
preços unitário e global, conforme o caso, permitida
a fixação de preços máximos e vedados a fixação de
preços mínimos”.
Nesse sentido é o entendimento contido na Súmula nº.
259, do TCU “Nas contratações de obras e serviços de
engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos
preços unitários e global, com fixação de preços máximos
para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor”.
Conforme Acórdão 1695/2018-Plenário TCU a definição
do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global
nos editais para a contratação de obras, com a fixação
de preços máximos para ambos, é obrigação e não
faculdade do gestor (Súmula TCU 259), ainda que se trate
de empreitada por preço global. Essa obrigação tem por
objetivo mitigar a ocorrência dos riscos associados tanto
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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ao “jogo de cronograma” quanto ao “jogo de planilha”.
Tendo se manifestado de forma expressa no seguinte
sentido o relator Vital do Rego:
“Ao examinar tais argumentos, o relator destacou,
preliminarmente, quanto à aplicação do art. 40, inciso X,
da Lei 8666/1993, que a jurisprudência do TCU é pacífica,
desde 2002, no sentido de que a definição do critério de
aceitabilidade de preços unitários e global, com a fixação
de preços máximos para ambos, é obrigação, e não
faculdade do gestor, ainda que se trate de empreitada
por preço global, e que essa obrigação teria por objetivo
precípuo mitigar riscos associados tanto ao jogo de
cronograma como ao jogo de planilha. Nesse sentido,
destacou, “a não inclusão dos critérios de aceitabilidade
de preços unitários nos editais para a contratação da
obra caracteriza irregularidade”.
Portanto, não há que se falar em qualquer irregularidade
como apresentado pelo representante, mas tão
somente exercício das atribuições conferidas pela Lei
nº. 8.666/93, motivo pelo qual deve ser indeferida a
presente representação.
Da análise da suposta irregularidade relacionada com a
inclusão de critério de aceitabilidade de preços unitários
no edital, constata-se que não merecem prosperar as
alegações do representante.
Cabe destacar que a relevância de estabelecer o critério
de aceitabilidade de preços unitários não está adstrita
à fase de licitação, sendo também importante para
dificultar a ocorrência do “jogo de planilha” e do “jogo de
cronograma” na fase de execução do objeto contratado.
No “jogo de planilha”, determinados itens são
contratados com sobrepreço e outros com significativos

descontos, fazendo com que o preço global da obra/
serviços seja compa�vel com o de mercado. Ao longo
da execução contratual os itens com sobrepreço têm
os seus quantitativos aumentados por meio de aditivos,
podendo haver também, o decréscimo e até a supressão
dos quantitativos dos itens que tiveram descontos
expressivos na licitação. O resultado é o desequilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato em desfavor da
Administração
O sobrepreço em determinados itens também pode
propiciar o chamado “jogo de cronograma”, no qual o
licitante apresenta preços superiores aos de mercado
para os serviços a serem executados no início do
contrato, compensados por reduções significativas
nos preços dos serviços a serem executados no final,
mantendo o valor global dentro do valor de mercado.
Após realizar os serviços iniciais com preços vantajosos,
o contratado apresenta pleitos de reequilíbrio para
aumentar os preços dos serviços restantes, podendo,
até mesmo, abandonar a execução do objeto, causando
grandes transtornos para a Administração.
Assim, a falta de critério de aceitabilidade de preços
unitários permite que propostas com sobrepreço em
alguns serviços não sejam desclassificadas do certame,
podendo haver disparidade exagerada entre os
preços unitários e global, de sorte que uma proposta
aparentemente vantajosa poderá se tornar desfavorável à
Administração se ocorrerem alterações nos quantitativos
de serviços. Dessa forma, para inibir a ocorrência do
“jogo de planilha” e do “jogo de cronograma”, o edital
deve especificar o critério de aceitabilidade de preços
unitários.
Acerca deste tema, o TCU já tem entendimento
www.tce.es.gov.br

consolidado pela Súmula nº 259/2010, mencionada
pelos responsáveis, que dispõe que “nas contratações de
obras e serviços de engenharia, a definição do critério
de aceitabilidade dos preços unitários e global, com
fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e
não faculdade do gestor”.
Ante o exposto, verifica-se que não assiste razão ao
representante.
3.3 CRITÉRIO DE DESEMPATE - ITEM 12.3.b.2 E b.3
O representante aponta como irregular o critério de
desempate constante no subitem 12.3, alíneas b.2 e b.3,
do edital. As alegações são as seguintes:
4. Critério de Desempate - Item 12.3.b.2 e b.3
Os itens em questão tratam da forma que se dará
o desempate das propostas licitantes. Entretanto, a
ilegalidade desse procedimento não reside diretamente
no critério em si, mas especificamente na definição do
que, para a Comissão de Licitação, seria um desempate.
Explica-se!
“b.2) Em caso de empate entre duas ou mais propostas,
empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre
o valor cotado pela primeira colocada, depois de
obedecido o disposto no parágrafo 2º, artigo 30 da Lei
8.666/93, com suas respectivas alterações, a licitação
será decidida por sorteio, em reunião para a qual todos
os licitantes serão convocados.”
(grifos da MT)
Como se pode perceber o conceito de empate, na
definição adotada por este instrumento convocatório,
é quando há diferença de até 10% entre a primeira
colocada e as demais propostas. Quando isso ocorre, a
proposta resolutiva da Comissão é proceder a um sorteio
Terça-feira, 13 de agosto de 2019

17

ATOS DO PLENÁRIO

entre essas empresas que ficarão na referida margem de
preços.

sucessivamente, aos bens e serviços:

Resumindo, desconsidera-se o preço mais baixa e,
consequentemente, mais vantajoso à Administração
Pública, para se realizar um sorteio, que poderá levar à
contratação de empresa mais cara, desde que a diferença
seja até 10% mais cara.

II - produzidos no País;

Por meio deste critério, contrário à Lei de Licitações,
a Administração Pública tem de contratar “na sorte”,
admitindo-se pagar até 10% mais caro. Não há base
legal, lógica, racional ou de qualquer outra ordem que
justifique tamanho absurdo.
De fato, a proposta é tão absurda que nem mereceria
maiores comentários, mas, no intuito de ilustrar um
pouco mais a questão, transcreve-se abaixo os artigos
da Lei n° 8.666/93, que versam sobre os critérios de
empate e desempate nas licitações. Observe-se que não
há qualquer menção à definição de range de 10% entre
as empresas licitantes, tratando-se, por óbvio, de criação
da Comissão de Licitação.
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância
do princípio constitucional da isonomia, a seleção
da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.
§ 2º Em igualdade de condições, como critério
de desempate, será assegurada preferência,

I - (Revogado pela Lei nº 12.349, de 2010)
III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras.
IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam
em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País.
V - produzidos ou prestados por empresas que
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.”
“Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo,
devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo
convite realizá-lo em conformidade com os tipos de
licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato
convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente
nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição
pelos licitantes e pelos órgãos de controle.”
“§ 2° No caso de empate entre duas ou mais propostas,
e após obedecido o disposto no § 2° do art. 3° desta Lei,
a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio,
em ato público, para o qual todos os licitantes serão
convocados, vedado qualquer outro processo.
§ 3° No caso da licitação do tipo “menor preço”, entre
os licitantes considerados qualificados a classificação
se dará pela ordem crescente dos preços propostos,
prevalecendo, no caso de empate, exclusivamente o
critério previsto no parágrafo anterior.
(grifos da MT)
Dessa forma, não há que se falar em sorteio ou qualquer
www.tce.es.gov.br

outro mecanismo de desempate quando duas ou mais
empresas tiverem seus preços dentro do limite de até
10% do preço ofertado pela primeira colocada.
Os
responsáveis
apresentaram
os
seguintes
esclarecimentos para o que foi apontado pelo
representante:
3.2. Da ilegalidade do item 12.3.b.2 e b.3 ao estabelecer
critério de desempate incompa�vel com a lei Geral de
Licitações e Contratos
Analisando o edital publicado, de fato houve um equívoco
na redação do item 12.3.b.2, desta forma a Comissão
Permanente de Licitação estará realizando alteração e
retificação no edital, fazendo constar a seguinte redação:
b) FASE FINAL DE CLASSIFICAÇÃO
b,l) Será considerada vencedora da presente licitação a
proponente que satisfeitas todas as etapas e exigências
deste Edital, tenha apresentado a proposta de menor
preço global.
b.2) Em caso de empate entre duas ou mais propostas
empatadas, depois de obedecido o disposto no parágrafo
2º, artigo 3º da Lei 8.666/93, com suas respectivas
alterações, a licitação será decidida por sorteio, em
reunião para a qual todos os licitantes serão convocados.
b.3) Havendo êxito no procedimento de desempate, será
elaborada a nova classificação das propostas para fins
de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o
procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste,
prevalecerá a classificação inicial.
Observa-se que a retificação em questão não é capaz
de impactar no oferecimento das propostas por parte
dos licitantes, haja vista tratar-se apenas de critério de
desempate, não sendo necessário a republicação do
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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edital, mas tão somente a publicação de retificação.
Desta feita, a administração estará procedendo com
a retificação do edital, motivo pelo qual deve ser
indeferida a cautelar pleiteada.
Do exposto, observa-se que os responsáveis reconhecem
que “houve um equívoco na redação do item 12.3.b.2”
e afirmam que a redação será alterada para o texto
transcrito acima.
Nesse sentido, caso os responsáveis comprovem que, de
fato, realizaram tal alteração no edital, o indicativo de
irregularidade estará saneado.
3.4 PROCEDIMENTO ARBITRÁRIO DE APLICAÇÃO
DE MULTAS, SEM DIREITO À AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO – ITEM 24.4 E ITEM 9.2 DA MINUTA DE
CONTRATO (ANEXO II)
Segundo o representante, o edital e seu Anexo II, que
contém a minuta de contrato, prevê a aplicação de
multas sem direito à ampla defesa e contraditório. As
alegações são as seguintes:
5. Procedimento arbitrário de aplicação de multas, sem
direito à ampla defesa e contraditório - Item 24.4 e Item
9.2 da Minuta de Contrato (Anexo Il).
O Edital, no item 24.4, versa, de maneira expressa,
que as “multas previstas nos subitens acima serão
descontadas de imediato no pagamento devido ou
cobradas judicialmente, se for o caso.”
Todavia, o instrumento convocatório, e em última
análise a própria Comissão de Licitação, parecem
esquecer que a aplicação de qualquer penalidade à
empresa futuramente contratada somente será possível
mediante o correto e justo exercício do direito à ampla
defesa e contraditório.

Isto é, seja qual for o suposto descumprimento
contratual identificado pela fiscalização do Contrato,
obrigatoriamente deverá conferir à Contratada a
oportunidade de se defender ou justificar os atos
praticados. Após, o órgão administrativo julgador deverá
decidir sobre o caso, oportunizando à contratada, caso
esta entenda necessária, a interposição de recurso
administrativo.
O nome disso é devido processo legal, algo garantido,
em sede de processo administrativo, tanto na Lei
nº 9.784/1999 e Lei nº 8.666/93. Aqui, ressaltase o descumprimento a outro princípio basilar das
licitações, qual seja, o princípio da legalidade, em que
a Administração Pública é impelida a fazer somente o
prescrito em Lei.

tendo em vista que deixaria de conceder a contratada
a oportunidade de se defender ou justificar os atos
praticados.
Como sabido as cláusulas contratuais não devem ser
lidas de maneira isolada, mas sistematicamente de modo
a evitar interpretações equivocadas como a apresentada
pelo representante, isto porque o subitem 9.3 é claro e
expresso quanto a concessão de prazo de 05 (cinco) dias
úteis para que a contratada exerça sua defesa prévia,
vejamos:
9.3 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d“
poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”,
facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Diante disso, a mera previsão de aplicação de multa e
desconto imediato do pagamento devido fere não apenas
a boa-fé contratual, mas também, e principalmente, as
normas correlatas ao assunto, bem como os princípios
do devido processo legal e da legalidade.

Observa-se que somente após o regular exercício de
defesa é que as multas serão descontadas do pagamento
devido ou cobradas judicialmente, sendo a expressão
“imediato” prevista no contrato para se referir aos
pagamentos devidos, e não quanto a aplicação arbitrária
de penalidades.

Os
responsáveis
apresentaram
os
seguintes
esclarecimentos para o que foi apontado pelo
representante:

Desta forma, não há que se falar em violação aos
princípios do contraditório e ampla defesa, motivo pelo
qual deve ser indeferida a representação apresentada.

3.4. Adoção de procedimento arbitrário no que tange
a aplicação de multas, conforme redação do item 24.4
e 9.2 da Minuta do contrato, violando os princípios da
ampla defesa e do contraditório

Da análise das alegações do representante e dos
esclarecimentos dos responsáveis, bem como do
texto do instrumento convocatório, constata-se que,
a princípio, a redação do subitem 24.4 do edital e
subitem 9.2 da minuta de contrato parece arbitrária,
no entanto, prosseguindo a leitura do texto relativo às
sanções previstas, observa-se a redação citada pelos
responsáveis e, ainda, a reproduzida a seguir, constante
no subitem 24.10 do edital e 9.7 da minuta de contrato:

Afirma o representante que a redação contida nos
itens 24.4 e 9.2 da minuta do contrato ao prever que
as multas aplicadas “seriam descontadas de imediato
no pagamento devido ou cobradas judicialmente”
violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa
www.tce.es.gov.br
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24.10 - A aplicação de qualquer das penalidades
previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa observandose o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
Haja vista a previsão no edital para o exercício do
contraditório e da ampla defesa em relação à aplicação
de multas, verifica-se que não merecem prosperar as
alegações do representante.
3.5 EQUÍVOCOS ORÇAMENTÁRIOS: A) IMPLANTAÇÃO
E OPERAÇÃO DE TRANSBORDO – ITEM 3 DO PROJETO
BÁSICO; B) HORAS EXTRAS - BASE DE CÁLCULO; E C)
ITEM 1.7 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ANEXO I) –
LIMPEZA MECANIZADA DE PRAIA
O representante alega que alguns itens de serviços
não constam na planilha orçamentária ou não tiveram
seus quantitativos/preços propriamente avaliados. As
alegações são as seguintes:
6. Equívocos orçamentários.
Ponto que merece destaque é a insegurança
orçamentária, ocasionada pelas inúmeras divergências
entre os documentos anexos do Edital.
Essa preocupação decorre do simples fato de que
a própria Lei de Licitações prevê a possiblidade de
alteração de quantidades, mas somente em hipóteses
restritas (fato superveniente, por exemplo). Entretanto,
isso não se aplica, inclusive na visão dos Tribunais de
Contas, às situações em que o orçamento se encontrava
errado na origem.
A manutenção dos equívocos abaixo elencados pode
resultar na inviabilidade da execução do objeto licitado,
uma vez que os preços não poderão ser ajustados

posteriormente à contratação para sanar os erros de
orçamento.
Nesse ponto, cabe estabelecer o conceito de
inexequibilidade da proposta, tanto no seu aspecto legal,
quanto doutrinário e jurisprudencial. Esta conceituação
visa demonstrar a impossibilidade de as licitantes
ofertarem preços que sejam condizentes ao praticado
pelo mercado ou que, sabidamente, não serão capazes
de permitir a correta prestação de serviços.
Senão vejamos.
A Lei nº 8.666/93 prevê que:

insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compa�veis com
a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.”
(grifo nosso)
Note-se que artigos acima colacionados não deixam
margem de dúvida quanto aos critérios de aceitabilidade
das propostas comerciais, restringindo, inclusive, o
poder discricionário da Administração Pública, quanto à
avaliação das mesmas.

“Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão
levará em consideração os critérios objetivos definidos
no edital ou convite, os quais não devem contrariar as
normas e princípios estabelecidos por esta Lei.”

Nesse mesmo sentido, o respeitado Prof. Jesse Torres
assim assevera sobre o preço inexequível, ou inviável,
como prefere denominar:

“§ 3° Não se admitirá proposta que apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompa�veis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração.”

“Preço inviável é aquele que sequer cobre o custo
do produto, da obre ou do serviço. Inaceitável que
empresa privada (que almeja sempre o lucro) possa
cotar preço abaixo do custo, o que a levaria a arcar com
prejuízo se saísse vencedora do certame, adjudicandolhe o respectivo objeto. Tal fato, por incongruente com
a razão de existir de todo empreendimento comercial
ou industrial (o lucro), conduz, necessariamente, à
presunção de que a empresa que assim age está a abusar
do poder econômico, com o fim de ganhar mercado
ilegitimamente, inclusive asfixiando competidores de
menor porte. São hipóteses previstas na Lei n° 4.137,
de 10.09.62, que regula a repressão ao abuso do poder
econômico.”

“Art. 48. Serão desclassificadas:
[...]
II - propostas com valor global superior ao limite
estabelecido ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade através
de documentação que comprove que os custos dos
www.tce.es.gov.br

[...]

(PEREIRA JÚNIOR, 2007, p. 557-558)
(grifo nosso)
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Para Hely Lopes Meireles, evidencia-se a inexequibilidade
de preços nas seguintes situações:

vez que a permanência dessas ilegalidades macularia a
validade e confiabilidade das propostas das licitantes.

“[...] A inexequibilidade se evidencia nos preços zero,
simbólicos ou excessivamente baixos, nos prazos
impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis de
execução diante da realidade do mercado, da situação
efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes
ou supervenientes, verificados pela Administração.

Isto é, a permanência do atual orçamento fará com que
uma das duas hipóteses ocorra: i) o contrato já nasça com
o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, tendo
em vista que a proposta obedecerá aos parâmetros
orçamentários do Edital; ou ii) a contratada arcará com
o custo dessa diferença.

(MEIRELES, 2010, p. 202).

Evidentemente, nenhuma das duas situações são
corretas do ponto de vista do ordenamento jurídico e,
muito menos, se analisado frente aos princípios que
regem o direito administrativo (tais como eficiência,
razoabilidade e economicidade).

(grifo nosso)
Nesse mesmo sentido, encontra-se o Acórdão nº
395/2005, proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas
da União:
“[...] Com efeito, ao admitir uma proposta com tais
imperfeições, a administração pública pode ficar sujeita a
uma posterior oposição de dificuldades para a execução
contratual de parte da empresa. Não seria surpresa se,
frustrada a alíquota incerta, que possibilitou cotações
mais baixas e a adjudicação do objeto, a contratada
viesse alegar a necessidade de equilíbrio econômicofinanceiro, com base, por exemplo, no §5º do art. 65
da Lei nº 8.666/93: [...]. Chancelar uma promessa
como se fosse uma prescrição de lei, com a boa
intenção de contratar por menos, pode acabar trazendo
consequências danosas para os cofres públicos. Além
disso, transgride o princípio da legalidade desprezando,
no caso, a realidade tributária.” (Acórdão nº 395/2005,
Plenário, rel. Min. Ubiratan Aguiar).
Toda essa explanação sobre a inexequibilidade da
proposta possui o condão de esclarecer o risco para o
certame licitatório, caso esta Comissão decida prosseguir
sem realizar as devidas correções abaixo aduzidas, uma

Dessa forma, a continuidade do certame licitatório
nesses moldes, implicará, por óbvio, em propostas
desconexas com a realidade, acarretando, inclusive,
apresentação de propostas com preços inexequíveis e
impossíveis de serem aferidas de forma isonômica.

por ventura executados e que não sejam previstos,
não poderão ser medidos e, por conseguinte,
impossibilitados de pagamento. Essa é a lógica, o
conceito e a operacionalização do regime de execução
de preço unitário.
Nesse cenário, fica claro a impossibilidade de executar
os serviços ora abordados, haja vista inexistir preço para
eles.
Ademais, admitir que os preços destes serviços
(implantação e operação de transbordo) precisem ser
diluídos em serviços semelhantes ou com composições
parecidas, além de ilegal, geraria a desclassificação de
todas as propostas de preço, vez que a orçamentação
correta levaria a um preço unitário de determinado
serviço acima do fixado pelo instrumento convocatório,
conforme estipula regra editalícia.

Exatamente nesse contexto reside o item 3 do Projeto
Básico. Nele se encontra descrito em detalhes as obras
de implantação e posterior operação de Transbordo.
Até aí não haveria problema. Porém, a mesma realidade
não fora retratada na planilha orçamentária. Inexiste
menção há qualquer serviço desta natureza, seja de
implantação ou mesmo da operação deste Transbordo.

Portanto, a manutenção do atual orçamento, sem a
inclusão do serviço ora questionado, fará com que a
Comissão se depare com duas possibilidades, sendo que
nenhuma delas favorece ao erário: 1) contratar empresa
com preços mascarados e, provavelmente, inexequíveis,
com posterior solicitação de reequilíbrio e até possível
paralisação do contrato; ou 2) desclassificação de
todas, ou quase todas, as empresas, por ficarem com o
orçamento unitário acima, na tentativa de diluir o custo
não previsto no orçamento editalício, provocando, da
mesma forma, distorção no preço final do contrato.

Lembre-se que se está diante de uma Concorrência,
em que o regime de execução escolhido foi por preço
unitário. Isso significa dizer que todos os serviços,
com suas respectivas composições, deverão constar
na planilha e com os preços condizentes. Os serviços

Ademias, exigir a execução de serviço sem estar
explícito a sua forma de medição como previsto em
todos os outros itens (1.1 ao 1.13, 2, exceto o item
3) é inconcebível. O projeto básico é carente de
informações mínimas quanto aos recursos necessários

a. Implantação e Operação de Transbordo - Item 3 do
Projeto Básico

www.tce.es.gov.br
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para consecução dessa atividade de suma importância
ao gerenciamento do manejo dos resíduos sólidos. Não
se pode delegar a responsabilidade de um serviço sem
dizer como o mesmo deverá ser executado, recursos
a serem utilizados, critério de medição e previsão
orçamentária. Não dimensiona, não orça e não diz como
deve ser medido. Um absurdo!
Portanto, o prosseguimento do certame com a previsão
do Transbordo somente no Projeto Básico, mas sem
as devidas especificações técnicas completas, correto
dimensionamento e a respectiva previsão na planilha
de preços, contribuirá ainda mais para a insegurança
na legalidade da licitação, podendo inclusive privilegiar
licitantes que eventualmente possuam estruturas já
preparadas para sua execução, sem que a ausência
desses critérios traga impacto significante.
b. Horas Extras- Base de Cálculo
O Edital nº 012/2019 prevê, como forma de cálculo
das horas extras, o valor do salário base das funções,
desconsiderando as demais verbas que integram a
remuneração. Todavia, tal metodologia de cálculo está
em confronto com as regras laborais e entendimentos
da Justiça do Trabalho.
O valor das horas extras deve ser calculado sobre a
totalidade salarial recebida pelo empregado. Sendo
assim, a base de cálculo das horas extras é composta pelo
valor do salário base acrescido de parcelas de natureza
salarial, tais como, gratificação de função, adicionais
de insalubridade, periculosidade, transferência, e
assiduidade.
Nesse sentido, tem-se as seguintes súmulas do Tribunal
Superior do Trabalho:

SÚMULA 264 do TST - HORA SUPLEMENTAR. CÁLCULO
Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. A remuneração
do serviço suplementar é composta do valor da hora
normal, integrado por parcelas de natureza salarial e
acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo,
convenção coletiva ou sentença normativa.

Contudo, o custo de uma máquina dessa compreende
outras variáveis, além das horas produtivas. Há de se
considerar as horas improdutivas também, pois esse
trator fica à disposição desse contrato, ou seja, ele não
trabalha em outras demandas que não sejam a destes
serviços ora licitados.

SUMÚLA 139 do TST ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
(incorporada a Orientação Jurisprudencial n° 102
da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005
Enquanto percebido, o adicional de insalubridade
integra a remuneração para todos os efeitos legais. (exOJ no 102 da SBDI-1 - inserida em 01.10.1997)

Essa condição implica em custo extra ao contratado,
uma vez que o equipamento parado, e à disposição,
também precisa ser remunerado. Admitir dinâmica
distinta, imputaria em valor por hora produtiva superior
a que é praticada no mercado.

SÚMULA 60 do TST - ADICIONAL NOTURNO. INTEGRAÇÃO
NO SALÁRIO E PRORROGAÇÃO EM HORÁRIO DIURNO.
I - O adicional noturno, pago com habitualidade, integra
o salário do empregado para todos os efeitos.
SÚMULA 132 do TST ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
INTEGRAÇÃO I - O adicional de periculosidade, pago em
caráter permanente, integra o cálculo de indenização e
de horas extras.
Portanto, resta claro que o cálculo apresentado no
orçamento deste instrumento convocatório encontra-se
equivocado e, por conseguinte, carece de reparo, a fim
de que se adeque às normativas correlatas.
c. Item 1.7 da Planilha Orçamentária (Anexo I) - Limpeza
Mecanizada de praia
Este item trata do serviço atinente à limpeza mecanizada
e/ou manual de praias. Tal serviço possui em sua
composição de preço, diversos subitens, sendo um
deles o custo do maquinário “Trator - 7,4Kw”, no qual
são considerados, para efeitos de cálculo, as horas
produtivas desse equipamento.
www.tce.es.gov.br

Dessa forma, há necessidade de corrigir o orçamento
do item 1.7, reﬂetindo o real custo do “Trator - 7,4
Kw”, a fim de que o mesmo possa remunerar o serviço
corretamente, sem distorções nos preços, em relação ao
valor de mercado.
Os responsáveis apresentaram os seguintes
esclarecimentos para o que foi apontado pelo
representante:
3.5. Dos supostos equívocos orçamentários
Afirma o requerente que deve ser concedida a medida
cautelar de suspensão do certame haja vista a presença
de equívocos orçamentários apresentado na planilha
elaborada pela Administração, especificamente:
Ausência de especificações técnicas, dimensionamento
e previsão da planilha orçamentária da estação de
transbordo;
Equívoco no cálculo das horas extras constantes da
planilha orçamentária;
Ausência de demonstração do custo real do “Trator 7,4 kw” no item 1.7 da planilha orçamentária - limpeza
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mecanizada de praia;

1.4 Coleta seletiva de materiais recicláveis

Analisando os elementos trazidos pelo representante,
bem como os documentos e planilha orçamentária
que embasam o certame em pauta, a Administração
verificou a necessidade de realização de adequação
no que diz respeito ao cálculo das horas extras,
motivo pelo qual realizou a suspensão do edital para
adequação das planilhas orçamentárias, atualizando os
valores com base nas tabelas referenciais atualizadas.

1.5 Remoção de resíduos inertes e entulhos

No entanto, não merece prosperar os argumentos da
represente no que diz respeito a ausência de previsão
de dados quanto a estação de transbordo e quanto
ao item 1.7 da planilha orçamentária, pelos seguintes
motivos:

1.10 Varrição mecanizada com emprego de varredeira
mecânica autopropelida

Quanto a estação de transbordo, ao que tudo indica
o representante se confundiu quanto ao escopo da
Concorrência nº. 012/2019, bem como os serviços
contratados no seio deste certame. Isto porque a
concorrência em pauta possui como objeto a contratação
de empresa especializada, para executar os serviços de
Limpeza Pública Urbana, neste Município, constando no
escopo os seguintes serviços conforme se verifica do
projeto básico:
1.1. Coleta de resíduos sólidos urbanos RSU com o
emprego de caminhões compactadores dotados de
dispositivo GPS para monitoramento via satélite, na
sede municipal.
1.2 Coleta de resíduos sólidos urbanos RSU com o
emprego de caminhões compactadores dotados de
dispositivo GPS para monitoramento via satélite, nos
Distritos do município.
1.3 Coleta manual de resíduos sólidos - RSU

1.6 Serviços manuais complementares (capina, pintura
de meio fio, raspagem de terra, limpeza de bocas de
lobo, etc)
1.7 Limpeza de praias
1.8 Roçagem mecanizada.
1.9 Varrição manual

1.11 Disponibilização de equipe para desobstrução de
ramais, bueiros, fossas e galerias
1.12 Disponibilização de caixas estacionárias de 5 m³
1.13 Equipe de coordenação operacional
Observa-se, assim que os serviços licitados no presente
certame dizem respeito apenas aqueles relacionados a
limpeza pública urbana, não sendo licitados os serviços
referentes a transporte e destinação ambientalmente
adequada de resíduos.
A vencedora do certame terá como obrigação o
transporte dos resíduos coletados até a estação de
transbordo, implantada pelo licitante vencedor da
Concorrência nº. 010/2019, não sendo repassando
nenhum custo quanto à instalação e operação deste
para o licitante vencedora da concorrência 12/2019.
Desta forma, a Administração entendeu por repassar
os custos da implantação e operação da estação de
transbordo ao responsável pelo Aterro Sanitário pelo
fato desta se tratar de serviço relacionado à destinação
final de resíduos sólidos.
www.tce.es.gov.br

Ademais, considerando que os aterros sanitários
operantes no Estado do Espírito Santo estão localizados
nos Municípios de Aracruz, Cariacica, Vila Velha e
Cachoeiro de Itapemirim, com finalidade de permitir
que o licitante possa analisar de forma eficiente os
custos para operação dos serviços, a Administração
apresentou as especificações da estação de transbordo
no item 3 do termo de referência, especificando
ainda, a distância máxima que o licitante vencedor da
Concorrência nº. 12/2019 terá quer percorrer até a
estação de transbordo, qual seja, um raio de 20km da
sede do Munícipio.
Por fim, vale acrescentar que não há na sede do
Município de Linhares aterro operante, desta forma,
a única forma de viabilizar a execução dos serviços de
destinação final de resíduos e implantando estação de
transbordo, como fez a Administração.
Neste sentido, trazemos a orientações emitidas pelo
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul,
expedida na “Orientação Técnica Serviços de Coleta de
Resíduos Sólidos Domiciliares Projeto, Contratação e
Fiscalização” (1ª Edição, 2017) (Doc. 02) (Anexa) para
definição do escopo do objeto licitado, seguindo a
seguinte orientação:
2.1. Formas de Contratação
A prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos
pode ser executada de forma direta ou, mediante
contratação, de forma indireta, ou, ainda, de forma
mista, com parte dos serviços de coleta, transporte,
transbordo e destinação final prestada de forma direta
e, parte, indireta.
Existe somente uma forma de realizar os serviços de
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coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos
urbanos?
Não. Há vários ciclos possíveis de prestação desses
serviços, que impactarão diretamente na sua forma de
contratação. Resumidamente, os dois ciclos mais usuais
são:
1) Com uma etapa de transporte: Coleta e transporte
diretamente dos caminhões coletores ao local de
destinação final (aterro sanitário);
Nesta situação, há dois serviços que, do ponto de vista da
contratação, são indissociáveis: a coleta e o transporte
dos resíduos. A destinação final em aterro sanitário
pode ou não ser contratada em separado, conforme
as peculiaridades locais, que devem estar descritas no
projeto básico da licitação.
2) Com duas etapas de transporte: Coleta e transporte a
uma estação intermediária de transbordo, e transporte
em caminhões de grande porte da estação de transbordo
ao local de destinação final (aterro sanitário).
Nesta segunda situação, vale a mesma regra de um
contrato único para a coleta e transporte até a estação
de transbordo. Para a segunda etapa, há três diferentes
serviços a serem prestados: a operação da estação de
transbordo dos resíduos, o transporte dos resíduos do
transbordo ao aterro sanitário e a destinação final.
O Município de Linhares se adequa a segunda situação,
sendo necessário a operação do serviço da estação de
transbordo, transporte e destinação de resíduos para
o aterro sanitário, dissociados dos serviços de limpeza
pública (coleta e varrição).
Assim, não há que se falar em ausência de previsão os
custos para estação de transbordo capazes de impactar

o oferecimento de propostas para participação da
Concorrência Pública nº. 012/2019, tendo em vista que
os serviços de Operação de estação de transbordo não
fazem parte do objeto licitado, motivo pelo qual não
merece prosperar a alegação do representante.
Por fim, no que tange à alegação de ausência de
demonstração do custo real do “Trator - 7,4kw” no item
1.7 da planilha orçamentária - limpeza mecanizada de
praia importa observar que o equipamento em questão
está inserido dentro da composição do serviço de
limpeza de praias, assim, não restringe-se a locação
deste por mês, e sim da execução do serviço por m².
Portanto, fora considerado a produtividade necessária
a execução do serviço, não havendo necessidade de
correção do orçamento.
Desta forma, a única adequação que merece ser
realizada nas planilhas apresentadas pela Administração
diz respeito a hora extra, o que já está sendo realizado,
ante a suspensão do certame, devendo ser indeferida a
medida cautelar arguida.
Da análise das alegações do representante acerca do
item 3 do Projeto Básico da Concorrência 12/2019,
relativo à estação de transbordo, chama atenção a
seguinte redação constante no referido item:
3. TRANSBORDO DE RSU E RCC
[...]
A contratada deverá disponibilizar o controle de
recebimento de resíduos, identificando a quantidade de
volume recebido por viagem.
A montagem desta unidade bem como seu
licenciamento ambiental ficará a cargo da licitante.
www.tce.es.gov.br

Esta unidade deverá estar no perímetro urbano (raio de
20 Km da sede) a fim de facilitar a operação dos serviços.
[...]
(destacou-se)
Verifica-se que a redação acima contradiz a afirmação
dos responsáveis de que o representante “se confundiu
quanto ao escopo da Concorrência nº. 012/2019”,
cabendo à vencedora do certame a obrigação do
transporte dos resíduos coletados até a estação de
transbordo, a ser implantada pelo licitante vencedor da
Concorrência 010/2019, não sendo repassando nenhum
custo quanto à instalação e operação deste para o
licitante vencedora da Concorrência 12/2019.
Essa afirmação também vai de encontro à informação
constante no item 1.1 do Projeto Básico da Concorrência
10/2019, reproduzida a seguir:
1 PROJETO BÁSICO
1.1 Transporte de resíduos sólidos domiciliares - RSU,
em aterro sanitário
[...]
No Município de Linhares os serviços de coleta de
resíduos domiciliares são realizados regularmente,
de segunda a sábado. A coleta de resíduos sólidos
domiciliares se dá de forma manual e mecanizada,
atendendo a 100% da população do Município.
Após coletado os resíduos, estes devem ser
encaminhados a unidade de transbordo dirigida pela
empresa responsável pela coleta dos resíduos e,
posteriormente, transportados até ponto de destinação
final ambientalmente adequado. A Prefeitura arcará
com as despesas do transporte até a distância máxima
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de 120 km. Caso a contratada opte por utilizar outra
unidade de destinação, em distância superior, esta
arcará às suas expensas, com os custos decorrentes da
quilometragem adicional.
[...]
Assim, apesar do transbordo constar na planilha
orçamentária da Concorrência 10/2019 (no mesmo
item de transporte), a informação que consta no projeto
básico é de que a respectiva unidade será dirigida pela
empresa responsável pela coleta, ou seja, a vencedora
da Concorrência 12/2019.
Constata-se, portanto, a existência de informações
conﬂitantes nos elementos técnicos (projeto básico e
planilha orçamentária) das Concorrências 10/2019 e
12/2019.
Considerando a afirmação dos responsáveis de que
todos os custos relativos à instalação e operação da
unidade de transbordo ficará a cargo do licitante
vencedor da Concorrência 10/2019, é imprescindível
a alteração no texto dos projetos básicos ou de outros
elementos técnicos de ambas licitações, de modo a
deixar claro tal informação.
Em relação ao equívoco relacionado com a base de
cálculo das horas extras, os responsáveis admitem que
houve um erro e que a Administração realizará a correção
do cálculo, “motivo pelo qual realizou a suspensão do
edital para adequação das planilhas orçamentárias”.
Quanto à suposta irregularidade relacionada com o
item 1.7 da planilha orçamentária, referente à limpeza
mecanizada de praia, o qual o representante alega
que não contempla as horas improdutivas do “Trator 7,4Kw”, os responsáveis argumentam que por se tratar

de serviço, cuja medição se dará por m², a composição
de custos deve considerar somente a hora produtiva da
máquina.
Na composição de custo unitário do serviço de “limpeza
manual ou mecanizada de praias” são apresentadas
as seguintes informações para o equipamento a ser
utilizado na limpeza mecanizada, qual seja trator - 74,5
kw:
Constata-se que na definição do preço unitário da
hora do equipamento foi utilizado somente a parcela
de custo horário produtivo (coefic. Pr. x Pr. Prod.). Em
relação a essa definição do preço, é importante que os
responsáveis esclareçam a metodologia utilizada, uma
vez que não prospera a justificativa de que a composição
de custos deve considerar somente a hora produtiva do
equipamento, em razão de que a medição se dará por
m².
O que deve ser considerado é se durante a execução
do serviço ocorrerão paradas de mais longa duração,
em que o equipamento continua vinculado ao serviço
e seu operador permanece mobilizado. Nesse caso, o
custo horário improdutivo deverá compor o cálculo do
custo horário do equipamento, por meio de uma média
ponderada com o custo operativo, utilizando-se os
coeficientes estipulados.
Se não há previsão de ocorrência de tais paradas,
considera-se 100% de utilização do equipamento
no período de execução do serviço. Nesse caso, o
coeficiente produtivo será igual a 1.
Além disso, os serviços de limpeza manual e mecanizada
devem ser separados em itens distintos na planilha
orçamentária, uma vez que o trator somente será
www.tce.es.gov.br

empregado “nos momentos com picos de turistas”,
conforme informação constante 1.7 do projeto básico.
Portanto, os custos para formação do preço unitário dos
serviços de limpeza manual e mecanizada devem ser
apropriados separadamente.
Ante o exposto, verifica-se que merecem prosperar as
alegações do representante, devendo os responsáveis:
deixar claro na redação dos projetos básicos ou de
outros elementos técnicos que compõem os editais
das Concorrência 10/2019 e 12/2019, que a instalação
e operação da unidade de transbordo ficará a cargo do
licitante vencedor da Concorrência 10/2019; reavaliar o
cálculo do custo horário do equipamento a ser utilizado
no serviço de limpeza mecanizada de praias e separar,
em itens distintos da planilha orçamentária, esse serviço
do de limpeza manual, para melhor controle na fase de
execução.
3.6 DESCUMPRIMENTO DA PORTARIA CONJUNTA
Nº 02/2012 – LICITAÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL,
CONJUNTAMENTE COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
O representante alega que o serviço de transporte
de resíduos sólidos urbanos que faz parte do objeto
da Concorrência 10/2019, que também contempla a
contratação de destinação final, deveria ser incorporado
ao objeto da Concorrência 12/2019, sob pena de
descumprimento à Portaria Conjunta nº 02/2012. As
alegações são as que seguem:
7. Descumprimento da Portaria Conjunta n° 02/2012 Licitação da Destinação Final, conjuntamente com os
serviços de transporte
A presente questão, em análise superficial, pode
parecer se tratar de discussão atinente ao Edital nº
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010/2019, somente. Contudo, atinge, também, o Edital
nº 012/2019. Vejamos!
A Portaria referida traduziu a preocupação com a forma
que as licitações de limpeza urbana e destinação final
vinham sendo conduzidas no âmbito dos Municípios
do Espírito Santo, e a necessidade imperiosa de se
padronizar os conceitos e estabelecer diretrizes, visando
a máxima eficiência dos serviços e o melhor controle
dos recursos públicos destinados a essa atividade. Isso
se evidencia no início da mencionada norma, ainda
quando trata de suas razões (“considerando”):
“CONSIDERANDO que em função da finalidade
social, ambiental e econômica da norma é necessário
tratamento diferenciado às ações de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e disposição final dos resíduos
sólidos;
CONSIDERANDO que os contratos de limpeza urbana
podem abarcar uma extensa gama de serviços, tais
como: coleta, transporte e destinação final de resíduos
sólidos, varrição e limpeza de logradouros públicos;
limpeza de dispositivos de drenagem de águas pluviais;
limpeza de canais e córregos; poda, capina, raspagem e
roçada;
CONSIDERANDO que o parcelamento do objeto
contratual visa aumentar a competitividade, e,
consequentemente, proporcionar a obtenção de
menores preços e de propostas mais vantajosas para o
interesse público;
CONSIDERANDO que os contratos de limpeza urbana
comprometem expressiva parcela dos recursos
financeiros dos Municípios, e que estes, muitas vezes
não dispõem de planos de gestão integrada, projeto

básico adequado e controle eficiente da execução;
CONSIDERANDO que as deficiências e impropriedades
que vem sendo observadas na gestão da limpeza
urbana demandam uma maior fiscalização dos órgãos
de controle;”
Nesse contexto, essa Portaria Conjunta resolveu
segregar algumas atividades, por entender que parte
era mais atrativa ao mercado e possibilitaria uma gama
maior de concorrentes, nos certames licitatórios, e outra
com menor apelo ao mercado, por se tratar de apenas
poucas empresas habilitadas para sua execução. Esse foi
o caso da “destinação final” e dos “demais serviços de
limpeza urbana”.
Tal determinação está expressa no item que trata de
“Aspectos materiais”, presente na Portaria Conjunta,
item 2:
“2) Segregação da Destinação Final dos Resíduos dos
demais serviços de limpeza urbana a serem licitados/
contratados:
Desvincular a destinação final dos resíduos sólidos,
considerado item de serviço de baixa concorrência, dos
demais itens de serviços que podem compor a limpeza
urbana (coleta e transporte de resíduos sólidos;
limpeza de logradouros públicos; varrição e limpeza de
dispositivos de drenagem de águas pluviais; limpeza de
canais e córregos; poda, capina, raspagem e roçada),
conforme previsto no artigo 23, §1º da Lei 8.666/1993.”
(grifo nosso)
Note-se que a exclusão do serviço de transporte nas
licitações de destinação final são límpidas e não deixam
qualquer margem à dúvida. Impossível serem licitadas
juntas, uma vez que a destinação final possui baixa
www.tce.es.gov.br

concorrência no mercado, ao contrário do serviço de
transporte, no qual há elevado número de concorrentes.
Até aqui, a discussão traçada demonstra cabalmente
a ilegalidade do Edital nº 010/2019, quando decidiu
incluir em seu escopo o serviço de transporte. Mas,
como dito acima, essa opção resvala igualmente no
Edital nº 012/2019. Comenta-se!
A impossibilidade acima retratada implica no expurgo
do serviço de transporte do Edital n° 010/2019. Isso
significa dizer que este instrumento convocatório
deverá ser reorçado e, consequentemente, republicado.
Com isso, o serviço de transporte precisa ser licitado. É
aí que entra a ilegalidade do Edital de Limpeza Urbana
(nº 012/2019).
O serviço de transporte possui peso de,
aproximadamente, 48% no orçamento do Edital nº
010/2019, ou em torno de R$ 3.288.000,00. Entretanto,
esse mesmo percentual passa para próximo de apenas
10% quando inserido no Edital nº 012/2019. Traduzindo,
sua relevância passa ser diminuta perto de outros
serviços deste Edital.
Essa constatação acarreta vício ao Edital de Limpeza
Urbana porque a sua segregação atentaria contra os dois
princípios mais elementares do Direito Administrativo
e que tem aplicabilidade integral às licitações, quais
sejam, o princípio da eficiência e da economicidade.
Em breve resumo, o primeiro diz respeito sobre a
conduta do agente público ser permeada pela produção
efetiva de resultado, gerando valor à Administração
Pública, com o maior bene�cio possível para a
população, mediante o menor custo possível. Nesse
ponto, encontra-se o segundo princípio, a busca pelo
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menor preço sempre, com otimização de recursos. A
combinação dos dois poderia ser condensada em gastar
menor e gastar bem!
Nesse sentido, imaginando que a Comissão de Licitação
resolva seguir adiante com licitação independente
para o serviço de transporte de resíduos, ter-seia, possivelmente, grande número de participantes.
Todavia, esse número de licitantes não conseguiria
garantir preços tão competitivos, como se fosse, este
serviço, integrado na limpeza urbana.
Ora, um contrato possui custos inerentes ao seu começo,
meio e fim, os quais podem ser condensados quando o
contrato reúne atividades do mesmo ramo. Só para citar
poucos exemplos, sendo que todos se aplicam ao caso
do Edital nº 012/2019, tem-se a mobilização, o custo da
administração local e central, BDI e desmobilização.
Ao resolver licitar o transporte sozinho, a empresa
vencedora fará jus a esse pagamento. Agora, ao se incluir
no escopo do Edital nº 012/2019, essa realidade se
altera, uma vez que os custos acima citados, lembrando
se tratar de meros exemplos, serão conjugados e,
portanto, menores no total.
Obviamente, não se está considerando ainda os valores
envolvidos na fiscalização de novo contrato. Resulta
igualmente em desperdício de dinheiro público.
A eficiência e economicidade no caso em tela é
representada por uma expressão básica: “economia
de escala”. Só com a junção dos objetos (limpeza
urbana e transporte de RSU) torna-se possível alcançar
essa economia que, na prática, resulta em dispêndio
financeiro menor ao Poder Público.
Por fim, mais um ponto interessante e que merece

destaque está no fato de que a Portaria Conjunta não
separou o serviço de transporte dos demais, aglutinados
na limpeza urbana. Ora, considerando que as legislações
são precisas em suas palavras (não há palavras demais
ou de menos), a determinação de desvincular somente a
destinação final não gera dúvida de que era este serviço
a preocupação do TCE e MP, podendo os demais serem
licitados em conjunto.

do valor inserido na Concorrência Pública nº. 012/2019,
deveriam ser incorporados ao escopo do presente
certame como forma de diminuir os custos da execução
dos serviços.

Diante disso, é patente a necessidade de revisão do
escopo do objeto do Edital n° 012/2019, pela Comissão,
devendo incorporar o serviço de transporte de resíduos
sólidos urbanos, sob pena de impor custos ainda
maiores à própria Prefeitura Municipal de Linhares com
a existência de mais uma licitação e posterior contrato,
além de contrariar os dispositivos legais aplicáveis,
igualmente afrontando as instituições e órgãos de
controle pelo descumprimento destes dispositivos.

Como sabido, a Portaria Conjunta nº. 02, de 02 de 11
de setembro de 2012, que dispõe sobre recomendações
para implementação da Lei da Política Nacional de
Resíduos Sólidos e a contratação e gestão de serviços
de limpeza urbana, prevê como recomendação que
os gestores públicos procedam com a Segregação da
Destinação Final dos Resíduos dos demais serviços
de limpeza urbana a serem licitados/contratados,
devendo haver a desvinculação da destinação final dos
resíduos sólidos, considerado item de serviço de baixa
concorrência, demais itens de serviços que podem
compor a limpeza urbana, vejamos:

Os responsáveis apresentaram os seguintes
esclarecimentos para o que foi apontado pelo
representante:
3.6. Do descumprimento da Portaria Conjunta nº.
02/2012, tendo em vista que o edital não teria
procedido com a devida segregação dos serviços de
destinação final de resíduos dos demais serviços de
limpeza pública urbana
O representante alega por fim que teria havido
descumprimento da recomendação contida na Portaria
Conjunta nº. 02/2012 expedida pelo Tribunal de Contas
e pelo Ministério Público do Espírito Santo, afirmando
que pelo fato dos serviços de transporte de resíduos
entre a estação de transbordo e o aterro, licitados na
Concorrência nº. 010/2019, representarem apenas 10%
www.tce.es.gov.br

Ora Excelência, com todo respeito, a alegação do
requerente não merece prosperar por patente violação
aos termos da Portaria Conjunta nº. 02/2012 o qual
alega que a Administração estaria descumprindo.

2) Segregação da Destinação Final dos Resíduos dos
demais serviços de limpeza urbana a serem licitados/
contratados:
Desvincular a destinação final dos resíduos sólidos,
considerado item de serviço de baixa concorrência,
dos demais itens de serviços que podem compor a
limpeza urbana (coleta e transporte de resíduos sólidos;
varrição e limpeza de logradouros públicos; limpeza de
dispositivos de drenagem de águas pluviais; limpeza de
canais e córregos; poda, capina, raspagem e roçada),
conforme previsto no artigo 23, §1º da Lei 8666/1993.
A Concorrência Pública nº. 010/2019 possui como
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objeto a contratação de empresa especializada, para
executar os serviços de transporte e destinação final
ambientalmente adequada aos Resíduos Sólidos
Urbanos - RSU. Enquanto a Concorrência Pública nº.
012/2019 possui como objeto a execução dos serviços
de limpeza pública urbana no Município de Linhares.
A simples leitura dos objetos licitados nas concorrências
em questão demonstram que a Administração Municipal
cumpriu integralmente as recomendações contidas
na Portaria em questão, segregando os serviços de
destinação final de resíduos (objeto da Concorrência nº.
010/2019), dos serviços de limpeza pública (objeto da
Concorrência Pública nº. 12/2019).
Note-se que o transporte contido no objeto da
Concorrência nº. 010/2019 não diz respeito aos serviços
de coleta e transporte de resíduos ou os serviços de
varrição e limpeza de logradouros públicos, mas o
transporte a ser realizado entre a estação de transbordo
e o aterro devidamente licenciado, em caminhões
de grande porte, ou seja, equipamentos distintos do
licitado na Concorrência Pública nº. 012/2019.

pode ser executada de forma direta ou, mediante
contratação, de forma indireta, ou, ainda, de forma
mista, com parte dos serviços de coleta, transporte,
transbordo e destinação final prestada de forma direta
e, parte, indireta.
Existe somente uma forma de realizar os serviços de
coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos
urbanos?
Não. Há vários ciclos possíveis de prestação desses
serviços, que impactarão diretamente na sua forma de
contratação. Resumidamente, os dois ciclos mais usuais
são:
1) Com uma etapa de transporte: Coleta e transporte
diretamente dos caminhões coletores ao local de
destinação final (aterro sanitário);
Nesta situação, há dois serviços que, do ponto de vista da
contratação, são indissociáveis: a coleta e o transporte
dos resíduos. A destinação final em aterro sanitário
pode ou não ser contratada em separado, conforme
as peculiaridades locais, que devem estar descritas no
projeto básico da licitação.

há possibilidade da Administração Municipal adotar o
primeiro modelo - (1) Com uma etapa de transporte:
Coleta e transporte diretamente dos caminhões
coletores ao local de destinação final (aterro sanitário)
-, isto porque não há aterro sanitário ao redor do
Município de Linhares de modo a permitir o transporte
dos caminhões coletores diretamente ao aterro
sanitário.
Observa-se, no entanto, que a Portaria Conjunta nº.
02 impede que os municípios que adotem o segundo
modelo realizem a aglutinação das duas etapas de
transporte, assim, a Administração Municipal separou
dos serviços de transporte em caminhões de grande
porte da estação de transbordo ao local de destinação
final (aterro sanitário) - objeto da concorrência nº.
010/2019 - dos serviços de varrição, coleta e transporte
até a unidade de transbordo - objeto da concorrência
nº. 012/2019.

2) Com duas etapas de transporte: Coleta e transporte a
uma estação intermediária de transbordo, e transporte
em caminhões de grande porte da estação de transbordo
ao local de destinação final (aterro sanitário).

Proceder com a incorporação alegada pelo
representante, retirando o transporte de resíduos
realizados da estação de transbordo até o aterro em
caminhos de grande porte, do escopo da Concorrência
nº. 010/2019, incluindo no escopo da concorrência
pública nº. 010/2019 representaria patente violação aos
termos da Portaria Conjunta em questão.

2.1. Formas de Contratação

Nesta segunda situação, vale a mesma regra de um
contrato único para a coleta e transporte até a estação
de transbordo. Para a segunda etapa, há três diferentes
serviços a serem prestados: a operação da estação de
transbordo dos resíduos, o transporte dos resíduos do
transbordo ao aterro sanitário e a destinação final.

Ademais, considerando que atualmente o Município
de Linhares não possui contratação definitiva de aterro
sanitário, e não conta com aterro sanitário em sua sede,
não há como quantificar os valores para execução dos
serviços de transporte entre a estação de transbordo e
o aterro sanitário.

A prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos

Observa-se que diante das peculiaridades locais não

O aterro mais próximo está localizado a aproximadamente

Ademais, em complementação a recomendação contida
na mencionada Portaria Conjunta, a Administração
Municipal valeu-se das orientações emitidas pelo
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul,
expedida na “Orientação Técnica Serviços de Coleta de
Resíduos Sólidos Domiciliares Projeto, Contratação e
Fiscalização” (1ª Edição, 2017) (Doc. 02) (Anexa) para
definição do escopo do objeto licitado, seguindo a
seguinte orientação:

www.tce.es.gov.br
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56krn (cinquenta e seis quilômetros), no Município de
Aracruz, havendo no Estado do Espírito Santo outros três
aterros em operação nos Municípios de Cariacica, Vila
Velha e Cachoeiro de Itapemirim. Este cenário é capaz
de tornar inviável a execução dos serviços Transporte de
resíduos sólidos domiciliares - RSU, em aterro sanitário,
isto porque é perfeitamente possível que qualquer
um dos aterros sagre-se vencedora do certame, o que
consequentemente impactaria nos custos de transporte
da execução da Concorrência nº. 012/2019.

somente a distância máxima de 120km x t.

Transporte em caminhões de grande porte
CONCORRÊNCIA 12/2019

A �tulo de exemplo, no escopo proposto pelo
representante (incluindo transporte com caminhões
de grande porte até o aterro), se a licitante da CP nº.
012/2019 considerar a média de km indicada pela
Administração em sua proposta e o aterro localizado
no Município de Vila Velha, a 156km (cento e cinquenta
e seis quilômetros) do Município de Linhares, sagrasse
vencedor da Concorrência Pública nº. 10/2019, caberia
ao Município de Linhares arcar, por conta própria
com a quilometragem superior a média definida pela
Administração, fazendo com que obtivesse ﬂagrante
prejuízo.

Ademais, caso o município estabelecesse a mesma
limitação de quilômetros por tonelada (120km x t)
estabelecida na Concorrência nº. 010/2019 para a
concorrência nº. 012/2019, realizando a incorporação
dos serviços de transporte em caminhões de grande
porte como proposto, todos os custos excedentes
ficariam a cargo da licitante, causando desequilíbrio
contratual, capaz de tornar inviável a execução dos
serviços.
Neste cenário, para a licitante escapar desta situação
consequentemente elevaria os preços de sua proposta
evitando que a Administração obtivesse a proposta mais
vantajosa

Isto pelo simples fato de não ser possível determinar
até o momento qual será o aterro responsável por
promover a destinação ambientalmente adequada dos
resíduos recolhidos no Município.
Justamente em razão deste fato, ou seja, haver
indefinição quanto à distância da localização do aterro
sanitário, o Município elaborou o escopo da contratação
da Concorrência Pública nº. 10/2019, contemplando os
serviços de transbordo, transporte e destinação final,
repassando todos os custos de transporte excedente ao
limite de 120 km x t, ao licitante vencedor remunerando

Desta forma, não há que se falar em violação aos termos
da Portaria Conjunta nº. 02/2012 conforme alegado,
devendo a presente representação ser indeferida de
plano.
Quanto ao que foi apontado pelo representante, fazse necessário distinguir os serviços de transporte
contemplados nos objetos das Concorrências 10/2019
e 12/2019.

CONCORRÊNCIA 10/2019
Conforme mencionado pelos responsáveis, há vários
ciclos possíveis de prestação dos serviços de coleta,
transporte e destinação, sendo os dois ciclos mais
usuais:
Com uma etapa de transporte: a coleta e o transporte
são executados diretamente dos caminhões coletores ao
local de destinação final (aterro sanitário). Nesse ciclo,
há dois serviços que, do ponto de vista da contratação,
são indissociáveis: a coleta e o transporte dos resíduos.
A destinação final em aterro sanitário pode ou não ser
contratada em separado, conforme as peculiaridades
locais, que devem estar descritas no projeto básico da
licitação.
Com duas etapas de transporte: realiza-se a coleta e o
transporte a uma estação intermediária de transbordo
e, depois, o transporte em caminhões de grande porte
da estação de transbordo ao local de destinação final
(aterro sanitário).

No Município de Linhares a execução dos serviços
ocorrerá com duas etapas de transporte, como mostrado
na figura a seguir:

Nesse caso, aplica-se a mesma regra de um contrato
único para a coleta e transporte até a estação de
transbordo.

ETAPA 2

Para a segunda etapa, a contratação dos serviços de
transporte do transbordo ao aterro sanitário e destinação
final poderá também ser realizada em um único lote,
desde que comprovada a vantagem econômica para a
Administração da aglutinação destes dois serviços.

ETAPA 1
Coleta dos resíduos
Estação de Transbordo
Destinação final
Transporte em caminhões coletores
www.tce.es.gov.br
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realizado por caminhões coletores até a estação de
transbordo, o qual está sendo licitado em conjunto
com a coleta e outros serviços de limpeza pública por
meio da Concorrência 12/2019; e o segundo, o qual será
realizado por caminhões de grande porte da estação de
transbordo até o aterro sanitário, licitado em conjunto
com a destinação final por meio da Concorrência
10/2019.
Em relação à Concorrência 12/2019 não se verifica
irregularidade na licitação única para a coleta e o
transporte até a estação de transbordo, uma vez que são
serviços indissociáveis do ponto de vista da contratação.
Também não se verifica irregularidade na não inclusão
do transporte da estação de transbordo até o aterro
sanitário no objeto da Concorrência 12/2019, visto que
se trata de serviço que pode ser contratado em licitação
distinta, de modo a aumentar o rol de competidores
habilitados. Quanto à contratação desse serviço em
conjunto com a destinação final, cabe à Administração
Municipal de Linhares comprovar, nos autos do processo
relativo à Concorrência 10/2019, a vantagem econômica
da aglutinação desses dois serviços.
Cumpre salientar que o representante também ofereceu
representação com essa mesma questão em face do
edital da Concorrência 10/2019, autuada no Processo
TC 9107/2019-9. Dessa forma, a possível irregularidade
relacionada com inobservância à Portaria Conjunta nº.
02/2012, no que diz respeito à não segregação dos
serviços de transporte e de destinação final, deve ser
analisada nos autos do Processo TC 9107/2019-9.
Ante o exposto, constata-se que não merecem prosperar
as alegações do representante de que o serviço de

transporte de resíduos sólidos urbanos que faz parte do
objeto da Concorrência 10/2019 deveria ser incorporado
ao objeto da Concorrência 12/2019.
4 DA MEDIDA CAUTELAR
São pressupostos essenciais para a concessão de medida
cautelar o fundado receio de grave ofensa ao interesse
público e de risco de ineficácia da decisão de mérito.
Do exame da representação, na qual foram apontadas
supostas irregularidades no Edital de Concorrência
12/2019, constata-se, a partir de uma breve análise,
que merecem prosperar, em parte, as alegações do
representante.
Em relação a alguns pontos da representação os
responsáveis se comprometeram a realizar as devidas
alterações no edital. Vale lembrar que a licitação foi
suspensa pela Administração Municipal de Linhares
no dia 10/6/2019, “para realização de adequações no
edital”. Nesse sentido, basta que tais alterações, e outras
indicadas na presente manifestação, sejam realizadas
para saneamento das irregularidades.
Importa lembrar, ainda, que os serviços objeto da
Concorrência 12/2019 estão sendo prestados por meio
de contrato emergencial. Nesse contexto, vislumbrase para o caso em tela o periculum in mora reverso,
consubstanciado no fato de que a antecipação da
tutela requerida pela empresa representante, uma vez
concedida, pode onerar a Administração por meio de
mais uma contratação emergencial para execução de
serviços considerados essenciais à municipalidade.
Assim, diante da análise da situação concreta, entendese que atenderia melhor ao interesse público o não
deferimento do pedido de cautelar, uma vez não
www.tce.es.gov.br

verificados os pressupostos essenciais para a sua
concessão.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, subscrevendo o entendimento técnico, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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. Conhecer a presente Representação, tendo em
vista o atendimento aos requisitos contidos nos artigos
94, 99, §2º, 100 e 101, da Lei Complementar Estadual
621/2012;
1.2. Indeferir a cautelar requerida, por não estarem
presentes os pressupostos necessários à sua concessão,
previstos no caput do art. 124 da Lei Complementar
621/2012;
1.3. Determinar que os autos passem a tramitar sob
o rito ordinário e sejam remetidos à área técnica para
regular instrução, com tramitação preferencial de
acordo com o art. 264, inc. IV da Resolução TC 261/2013;
1.4. Apensar o Processo TC 10147/2019 aos presentes
autos, a fim de se evitar decisões conﬂitantes, tendo
em vista a conexidade das matérias tratadas em ambos
processos, conforme dispõe o § 1º do art. 277 do
RITCEES;
1.5. Dar ciência ao Representante da presente decisão,
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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na forma do art. 307, § 7º do RITCEES.

VOTO RELATOR

2. Unânime.

I – RELATÓRIO

3. Data da Sessão: 30/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária
do Plenário.

Tratam os autos sobre Tomada de Contas Especial,
realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito –
DETRAN-ES, relativo aos exercícios de 1999 a 2013, em
cumprimento ao Acórdão TC-1322/2017 proferido no
processo TC-6538/2012, determinando à apuração de
irregularidades na concessão e pagamento de vantagens
pessoais aos servidores.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz
Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Decisão 01749/2019-9
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09061/2018-2
Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: GIVALDO VIEIRA DA SILVA
Interessado: ROMEU SCHEIBE NETO
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DETERMINADA –
CONVERTER O FEITO EM DILIGÊNCIA – REMESSA A
ÁREA TÉCNICA PARA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RELATOR SR. RODRIGO
COELHO DO CARMO:

00123/2019-6) o gestor da pasta Sr. Givaldo Vieira da
Silva, até a data de 11/06/2019 conforme informa o
Despacho 28436/2019-8 do NCD - Núcleo de Controle
de Documentos, não ter registrado protocolização de
documentação em atendimento aos termos da Decisão
Monocrática 00112/2019-8.
Após vieram os autos a este gabinete na forma
regimental.
II – FUNDAMENTAÇÃO

Em 14/11/2018, foram autuadas sob o número de
processo TC 9061/2018-2, documentação trazida pelo
Sr. Romeu Scheibe Neto, Diretor do DETRAN, nos termos
do Acordão 01322/2017, na oportunidade apresenta
o responsável as providências adotadas em relação a
Tomada de Contas, sem contudo, remeter a este Tribunal
relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos na
referida tomada de contas.

Considerando o advento da Decisão Monocrática
00112/2019 que concedeu prazo de 90 dias
improrrogáveis para que o responsável encaminhasse
a este Tribunal de Contas a conclusão da Tomada de
Contas Especial instaurada pela Instrução de Serviço
nº 2957 de 20 de setembro de 2018, devidamente
publicada no diário oficial do Estado de 21/09/2018, nos
termos da Instrução Normativa TC 32/2014;

Assim sendo, a Decisão Monocrática 00112/2019 de
12/02/2019 foi pela notificação do responsável para
que no prazo de 90 dias improrrogáveis nos termos
do parágrafo único do artigo 14 da IN 32/20141,
encaminhasse a este Tribunal de Contas a conclusão da
Tomada de Contas Especial instaurada pela Instrução
de Serviço nº 2957 de 20 de setembro de 2018,
devidamente publicada no diário oficial do Estado de
21/09/2018, nos termos da Instrução Normativa TC
32/2014, na oportunidade o gestor foi devidamente
advertido que o não atendimento as determinações
deste Tribunal seriam estariam sob pena de aplicação
de multa, com base no art. 135, IV da Lei Complementar
621/2012, c/c o art. 389, IV do RITCEES.

Considerando que o responsável foi devidamente
notificado através do Termo de Notificação 123/2019-6;

Devidamente

notificado

(Termo

www.tce.es.gov.br

de

Notificação

Considerando que até a data de 11/06/2019, o
responsável continuava em situação de omissão,
conforme comprova Despacho 28436/2019-8.
Considerando que o responsável foi devidamente
alertado que o não atendimento nos termos da Decisão
112/2019 poderia implicar em sanção prevista no artigo
135 da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, da
Resolução TC 261/2013 RITCEES;
Assim, analisando os presentes autos, não há outra
medida que não seja o cumprimento do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas, tendo em vista que
o responsável já foi notificado e alertado de que o não
atendimento à notificação para encaminhamento da
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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conclusão dos trabalhos, nos moldes determinados
pela IN 32/2014 e Resolução 261/2013, o sujeitaria às
penalidades regimentais previstas, deixando passar
in albis, a oportunidade de apresentar sua resposta e
documentação atinente ao feito.
II – CONCLUSÃO
Assim, VOTO no sentido de que o Plenário aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à
consideração de Vossas Excelências.

do responsável, frente ao princípio da ampla defesa,
entendi ser correto modificar meu voto, alterando assim
a parte dispositiva e ementa.

os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do

No que tange à aplicação de multa, deixo que realizar
nesse momento, por considerar a necessidade de
análise do mérito, em razão do envio do oficio DETRAN/
ES-DG Nº 437/2019, protocolo 10324/2019-7 realizado
em 23/07/2019.

1.1. Deixar de aplicar multa, ao Sr. Givaldo Vieira da Silva,

Passando o meu dispositivo ter o seguinte teor:

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:

II – CONCLUSÃO

1. APLICAR MULTA ao Sr. Givaldo Vieira da Silva, no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais) correspondente ao
percentual de 1%, estabelecido no inciso IV, do artigo
art. 389 do RITCEES; tendo em vista a não apresentação
de justificativas em resposta ao Termo de Notificação
0123/2019-6, conforme Decisão 00112/2019-8;

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:

Assim, VOTO no sentido de que o Plenário aprove
a seguinte proposta de deliberação que submeto à
consideração de Vossas Excelências.

Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo relator, em:
diante da não apresentação de justificativas em resposta
ao Termo de Notificação 0123/2019-6, conforme
Decisão 00112/2019-8, por considerar a necessidade de
análise do mérito, em razão do envio do oficio DETRAN/
ES-DG Nº 437/2019, protocolo 10324/2019-7 realizado
em 23/07/2019;
1.2. Converter o feito em diligência;
1.3. Remeter os autos a área técnica para análise e
manifestação nos termos Regimentais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária
do Plenário.

1. Deixar de aplicar multa, ao Sr. Givaldo Vieira da Silva,
diante da não apresentação de justificativas em resposta
ao Termo de Notificação 0123/2019-6, conforme
Decisão 00112/2019-8, por considerar a necessidade de
análise do mérito, em razão do envio do oficio DETRAN/
ES-DG Nº 437/2019, protocolo 10324/2019-7 realizado
em 23/07/2019.

4. Especificação do quórum:

2. Converter o feito em diligência;

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(em substituição).

RODRIGO COELHO DO CARMO

3. Remessa dos autos a área técnica para análise e
manifestação nos termos Regimentais.

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:

Conselheiro Relator

RODRIGO COELHO DO CARMO

Luciano Vieira.

VOTO COMPLEMENTAR

Conselheiro Relator

Em 25ª sessão ordinária – Plenário, realizada no dia 30 de
julho de 2019, após juntada de documentação por parte

1. DECISÃO TC 1749/2019:

2. REITERAR NOTIFICAÇÃO ao responsável, Sr. Givaldo
Vieira da Silva, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
improrrogáveis, encaminhe a esta Corte de Contas as
informações solicitadas, conforme Decisão 00112/20198 nos termos do item 1.4 do Acórdão TC-01322/2017Plenário, sob pena de reincidência em cominação de
nova multa.

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator),
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM
www.tce.es.gov.br
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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 01863/2019-1
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08923/2019-8
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMS_SJC - Fundo Municipal de Saúde de São José
do Calçado
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: MARIA APARECIDA BERNARDES DE
ALMEIDA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO
NO ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ
CALÇADO – EXERCÍCIO DE 2018 – CITAÇÃO – PRAZO
IMPRORROGÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Versam os presentes autos sobre a omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES, das
Prestações de Contas Anual, relativa ao exercício
de 2018, do Fundo Municipal de Saúde de São José
do Calçado, sob responsabilidade da senhora Maria

www.tce.es.gov.br

Aparecida Bernardes de Almeida.
Em razão da omissão, esta Corte de Contas emitiu o
Termo de Notificação Eletrônico 03676/2019-7 (anexo
da peça 02) à responsável, para que enviasse a Prestação
de Contas Anual. Contudo, a senhora Maria Aparecida
Bernardes de Almeida deixou transcorrer o prazo para a
apresentação da referida documentação.
Assim, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia (NCE), através da Manifestação Técnica
05855/2019-4 (peça 02), sugeriu a aplicação de multa à
responsável, nos seguintes termos:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3676/2019-7 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).
[...]
Corroborando esse entendimento, o Ministério Público
de Contas emitiu o Parecer 02355/2019-5 (peça 06), da
lavra do procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.
II FUNDAMENTOS
Primeiramente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento de prestação de contas anual,
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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consubstanciada no não envio ou no envio fora do prazo,
é infração passível de multa, conforme consta do artigo
135, VIII, da LC 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES).

TCEES), foram fixados por meio da Emenda Regimental
10, de 26 de março de 2019, com vigência a partir de 1º
de abril de 2019 (art. 97, ER 10/2019), a saber:

É importante também esclarecer que o § 4º do citado
dispositivo legal foi recentemente alterado pela Lei
Complementar Estadual 902, de 8 de janeiro de 2019
(publicada em 09/01/2019), passando a prever a aplicação
automática da penalidade, independentemente de
prévia comunicação aos responsáveis. Vejamos:

Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas
e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:

Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
[...]
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)
Sendo assim, a alteração legislativa, com vigência
atrelada a 1º de janeiro de 2019 (art. 39, da LC
902/2019), é plenamente aplicável ao caso em exame,
já que a omissão identificada é posterior à sua entrada
em vigor, pois, como se vê, o prazo para a remessa da
prestação de contas anual em questão exauriu-se em 31
de março de 2019 (Anexo I, da Instrução Normativa 43,
de 5 de dezembro de 2017), configurando-se, a partir daí
a omissão a ser sancionada.
Além disso, os valores de multa fixados na Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu;

[...]

[g.n.]

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre meio e dez por
cento; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 010,
de 26.3.2019).

Analisando os autos, verifico que a gestora esteve
inadimplente com esta Corte de Contas desde
31/03/2019, sanando a omissão em questão somente
em 05/07/2019, conforme extraído do sistema CidadES.

Redação Anterior:
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre dois e dez por cento;
[...]
§ 1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela Emenda Regimental
nº 010, de 26.3.2019).
Nesse caso, ainda que posterior à omissão identificada,
os novos valores estipulados a partir da alteração
regimental, combinados com o art. 135, da LC 621/2012,
beneficiariam o agente por ocasião da aplicação de
eventual sanção, já que foram reduzidos em relação
aos valores anteriormente previstos, o que observaria
a disposição constitucional constante do art. 5º, XL, da
Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
www.tce.es.gov.br

Dessa forma, entendo que sua inércia em atender à
legislação que a obriga a prestar contas dos recursos
públicos, além de contrariar os desígnios deste Tribunal,
frustra mandamentos constitucionais, inviabilizando
a verificação das informações referentes à execução
orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.
Nesse sentido, encampo, em parte, o posicionamento
da área técnica.
Ainda assim, considerando que houve uma recente
ruptura da prática administrativa até então reiterada
por decorrência de expressa alteração normativa,
mas que antes previa a notificação e a citação prévia
do responsável como condição para a aplicação de
penalidade, entendo que cabe recorrer ao disposto nos
artigos 23 e 24, parágrafo único, do Decreto-lei 4.657, de
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de
Direito Brasileiro - LINDB), para justificar, por enquanto,
a não aplicação de sanção a senhora Maria Aparecida
Bernardes de Almeida e o seu chamamento aos autos,
como segue:
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.
Art. 24. [...]
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais
as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.
Portanto, embora entenda que, tanto pelo critério
hierárquico como pelo cronológico, o art. 21, § 1º,
da Instrução Normativa TC 43, de 5 de dezembro
de 2017, não mais se aplica a casos de omissão no
encaminhamento de contas anuais, voto, pelas razões
acima externadas, por que seja expedida citação a
senhora Maria Aparecida Bernardes de Almeida para
que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, apresente
razões de justificativas:
Art. 21. [...]
§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da

obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.

II e § 1º, I, da Lei Complementar 621/2012 e art. 359, I, II
e § 2º, I do Regimento Interno;

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

1.2.2. É assegurado o direito de realizar sustentação oral,
nos moldes autorizados pelos parágrafos do art. 61, da
Lei Complementar Estadual 621/2012;

Por todo o exposto e com base na competência
outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do
Tribunal de Contas), divirjo do entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas 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 da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. CITAR a senhora Maria Aparecida Bernardes de
Almeida para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco)
dias, apresente razões de justificativas, nos termos do
art. 21, § 1º da IN 43/2017 combinado com os artigos 23
e 24, parágrafo único, da LINDB;
1.2. Determinar à Secretaria Geral das Sessões o
encaminhamento à responsável de cópia desta Decisão
juntamente com o termo de citação, preferencialmente
em mídia digital, dando-lhe CIÊNCIA de que:
1.2.1. A citação ter-se-á como realizada mediante sua
ciência ou quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência ou,
conforme o caso, por membro da família ou empregado
do responsável ou do interessado, na forma do art. 64, I,
www.tce.es.gov.br

1.2.3. As demais comunicações de atos processuais,
inclusive da inclusão deste processo em pauta para
julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, em atendimento ao art.
181, da LC 621/2012 e ao art. 359 e 360, do Regimento
Interno desta Corte (diario.tce.es.gov.br/); e
1.2.4. Não cabe recurso da decisão que determinar a
citação do responsável, na forma do art. 153, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 398, II, da
Resolução TC 261, de 8 de junho de 2013 (Regimento
Interno do Tribunal).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01861/2019-2
Produzido em fase anterior ao julgamento
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Processo: 08565/2019-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2018
UG: CMPB - Câmara Municipal de Ponto Belo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: MARCELO GOMES TRINDADE
Interessado: DIEGO FERRARI
CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
ORDENADOR – ATOS DE GESTÃO – CÂMARA MUNICIPAL
DE PONTO BELO – EXERCÍCIO DE 2018 – FALECIMENTO
DO ORDENADOR DE DESPESAS – CITAÇÃO DO
RESPONSÁVEL PELO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
– PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual da Câmara Municipal de Ponto Belo, sob a
responsabilidade dos senhores Marcelo Gomes Trindade
(ordenador de despesas) e Diego Ferrari (envio da
prestação de contas), referente ao exercício de 2018.
No Relatório Técnico 00356/2019-6 (peça 47), a área
técnica apontou indícios de irregularidades, reproduzidos
na Instrução Técnica Inicial (ITI) 00456/2019-9 (peça 48)
e na Decisão Segex 00429/2019-1 (peça 49).
Por sua vez, encaminhados os autos à Secretaria Geral
das Sessões (SGS) com o fito de realizar a citação do
responsável, através do Despacho 34195/2019-1 (peça
50), a SGS informou o falecimento do senhor Marcelo
Gomes Trindade.
Nesse contexto, o Núcleo de Controle Externo de

Contabilidade e Economia (NCE) elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva 02706/2019-2 (peça 51), concluindo
nos seguintes termos:
[...]
Proposta de Encaminhamento
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC
297/2016, a análise consignada no Relatório Técnico
356/2019 teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados
pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC
43/2017.
Tendo em vista o falecimento do gestor em 06/07/2019,
antes da sua regular citação, propõe-se considerar a
presente prestação de contas anual iliquidável, nos
termos do art. 90 da Lei Complementar 621/2012.
Acrescenta-se, ainda, proposta para:
Recomendar ao Sr. Diego Ferrari que sejam observados
os parâmetros indicados nos Anexos da Instrução
Normativa 43/2017, quando do envio da próxima
prestação de contas;
Emitir acórdão com fins de aplicar sanção por multa ao
Sr. Diego Ferrari, tendo em vista o envio intempestivo da
PCA, nos termos do art. 135, inciso VIII e IX, e seu § 4º,
todos da Lei Complementar nº 135, de 8 de março de
2012, c/c art. 389, inciso VIII e IX, e seu § 1º, todos do
Regimento Interno deste Tribunal.
[...]
Corroborando esse entendimento, o Ministério Público
de Contas emitiu o Parecer 03376/2019-9 (peça 55), da
lavra do procurador Luciano Vieira.
www.tce.es.gov.br

II FUNDAMENTOS
Considerando o informe de falecimento do senhor
Marcelo Gomes Trindade (Despacho 34195/2019-1 –
peça 50), a área técnica propôs considerar a presente
prestação de contas iliquidável, nos termos do artigo
90 da Lei Complementar Nº 621, 8 de março de 2012,
a saber:
[...]
Art. 90. As contas serão consideradas iliquidáveis quando
caso fortuito ou de força maior, comprovadamente
alheio à vontade do responsável, tornar materialmente
impossível o julgamento de mérito, hipótese em que
o Tribunal ordenará o trancamento das contas e o
consequente arquivamento do processo.
[...]
Além disso, tendo em vista o envio intempestivo da
prestação de contas anual referente ao exercício de 2018,
a área técnica sugeriu a emissão de acordão com fins de
aplicar multa ao senhor Diego Ferrari, responsável pelo
envio da referida prestação de contas.
Primeiramente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento de prestação de contas anual,
consubstanciada no não envio ou no envio fora do prazo,
é infração passível de multa, conforme consta do artigo
135, VIII, da LC 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES).
É importante também esclarecer que o § 4º do citado
dispositivo legal foi recentemente alterado pela Lei
Complementar Estadual 902, de 8 de janeiro de 2019
(publicada em 09/01/2019), passando a prever a aplicação
automática da penalidade, independentemente de
prévia comunicação aos responsáveis. Vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
[...]
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)
Sendo assim, a alteração legislativa, com vigência
atrelada a 1º de janeiro de 2019 (art. 39, da LC
902/2019), é plenamente aplicável ao caso em exame,
já que a omissão identificada é posterior à sua entrada
em vigor, pois, como se vê, o prazo para a remessa da
prestação de contas anual em questão exauriu-se em 31
de março de 2019 (Anexo I, da Instrução Normativa 43,
de 5 de dezembro de 2017), configurando-se, a partir daí
a omissão a ser sancionada.
Além disso, os valores de multa fixados na Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do
TCEES), foram fixados por meio da Emenda Regimental
10, de 26 de março de 2019, com vigência a partir de 1º
de abril de 2019 (art. 97, ER 10/2019), a saber:

e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre meio e dez por
cento; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 010,
de 26.3.2019).
Redação Anterior:
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre dois e dez por cento;
[...]
§ 1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela Emenda Regimental
nº 010, de 26.3.2019).
Nesse caso, ainda que posterior à omissão identificada,
os novos valores estipulados a partir da alteração
regimental, combinados com o art. 135, da LC 621/2012,
beneficiariam o agente por ocasião da aplicação de
eventual sanção, já que foram reduzidos em relação
aos valores anteriormente previstos, o que observaria
a disposição constitucional constante do art. 5º, XL, da
Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

com esta Corte de Contas desde 31/03/2019, sanando a
omissão em 19/04/2019, conforme dados extraídos do
sistema CidadES.
Dessa forma, entendo que sua inércia em atender à
legislação que o obriga a prestar contas dos recursos
públicos, além de contrariar os desígnios deste Tribunal,
frustra mandamentos constitucionais, inviabilizando
a verificação das informações referentes à execução
orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.
Nesse sentido, encampo, em parte, o posicionamento
da área técnica.
Ainda assim, considerando que houve uma recente
ruptura da prática administrativa até então reiterada
por decorrência de expressa alteração normativa,
mas que antes previa a notificação e a citação prévia
do responsável como condição para a aplicação de
penalidade, entendo que cabe recorrer ao disposto nos
artigos 23 e 24, parágrafo único, do Decreto-lei 4.657, de
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de
Direito Brasileiro - LINDB), para justificar, por enquanto,
a não aplicação de sanção ao senhor Diego Ferrari e o
seu chamamento aos autos, como segue:

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu;

Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.

[...]

[g.n.]

Art. 24. [...]

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos

Verifiquei que o senhor Diego Ferrari esteve inadimplente

Parágrafo único.

Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas
e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:

[...]

www.tce.es.gov.br

Consideram-se orientações gerais
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as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.

Contas), divergindo parcialmente do entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas e
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
proposta de deliberação:

Portanto, embora entenda que, tanto pelo critério
hierárquico como pelo cronológico, o art. 21, § 1º,
da Instrução Normativa TC 43, de 5 de dezembro
de 2017, não mais se aplica a casos de omissão no
encaminhamento de contas anuais, voto, pelas razões
acima externadas, por que seja expedida citação ao
senhor Diego Ferrari para que, no prazo improrrogável
de 5 (cinco) dias, apresente razões de justificativas:

Conselheiro relator

Art. 21. [...]
§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.
De outra banda, com relação a propositura da área
técnica para tornar a presente prestação de contas
iliquidável, ante o falecimento do senhor Marcelo Gomes
Trindade, deixo de analisar o mérito nesta ocasião, tendo
em vista a citação do senhor Diego Ferrari.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261, de 4
de junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal de

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
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. CITAR o senhor Diego Ferrari para que, no prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias, apresente razões de
justificativas, nos termos do art. 21, § 1º da IN 43/2017
combinado com os artigos 23 e 24, parágrafo único, da
LINDB;
1.2. DETERMINAR à Secretaria Geral das Sessões o
encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão
juntamente com o termo de citação, preferencialmente
em mídia digital, dando-lhe CIÊNCIA de que:
1.2.1. A citação ter-se-á como realizada mediante sua
ciência ou quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência ou,
conforme o caso, por membro da família ou empregado
do responsável ou do interessado, na forma do art. 64, I,
II e § 1º, I, da Lei Complementar 621/2012 e art. 359, I, II
e § 2º, I do Regimento Interno;

inclusive da inclusão deste processo em pauta para
julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, em atendimento ao art.
181, da LC 621/2012 e ao art. 359 e 360, do Regimento
Interno desta Corte (diario.tce.es.gov.br/); e
1.2.4. Não cabe recurso da decisão que determinar a
citação do responsável, na forma do art. 153, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 398, II, da
Resolução TC 261, de 8 de junho de 2013 (Regimento
Interno do Tribunal).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01866/2019-5
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09067/2019-8
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

1.2.2. É assegurado o direito de realizar sustentação oral,
nos moldes autorizados pelos parágrafos do art. 61, da
Lei Complementar Estadual 621/2012;

UG: CIMSMRC - Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Micro-Região do Caparaó

1.2.3. As demais comunicações de atos processuais,

Responsável: VERA LUCIA COSTA

www.tce.es.gov.br

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
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CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO
NO ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MICRO-REGIÃO DO CAPARAÓ – EXERCÍCIO DE 2018 –
NOTIFICAÇÃO E CITAÇÃO – PRAZO IMPRORROGÁVEL DE
5 (CINCO) DIAS.

1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:

[...]

I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES, da
Prestação de Contas Anual relativa ao exercício de 2018,
do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região
do Caparaó, sob responsabilidade da senhora Vera Lúcia
Costa.
Em razão da omissão, esta Corte de Contas emitiu
eletronicamente a notificação à responsável, para
que enviasse a Prestação de Contas Anual. Contudo, a
senhora Vera Lúcia Costa deixou transcorrer o prazo para
a apresentação da referida documentação.
Assim, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia (NCE), através da Manifestação Técnica
05892/2019-5 (peça 02), sugeriu a aplicação de multa à
responsável, nos seguintes termos:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
emitido por esta Corte de Contas em razão da referida
omissão, propõe-se ao relator que submeta ao Colegiado
competente:

Corroborando esse entendimento, o Ministério Público
de Contas emitiu o Parecer 02345/2019-1 (peça 06), da
lavra do procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.
II FUNDAMENTOS
Primeiramente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento de prestação de contas anual,
consubstanciada no não envio ou no envio fora do prazo,
é infração passível de multa, conforme consta do artigo
135, VIII, da LC 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES).
É importante também esclarecer que o § 4º do citado
dispositivo legal foi recentemente alterado pela Lei
Complementar Estadual 902, de 8 de janeiro de 2019
(publicada em 09/01/2019), passando a prever a aplicação
automática da penalidade, independentemente de
prévia comunicação aos responsáveis. Vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]

a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)
Sendo assim, a alteração legislativa, com vigência
atrelada a 1º de janeiro de 2019 (art. 39, da LC
902/2019), é plenamente aplicável ao caso em exame,
já que a omissão identificada é posterior à sua entrada
em vigor, pois, como se vê, o prazo para a remessa da
prestação de contas anual em questão exauriu-se em 31
de março de 2019 (Anexo I, da Instrução Normativa 43,
de 5 de dezembro de 2017), configurando-se, a partir daí
a omissão a ser sancionada.
Além disso, os valores de multa fixados na Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do
TCEES), foram fixados por meio da Emenda Regimental
10, de 26 de março de 2019, com vigência a partir de 1º
de abril de 2019 (art. 97, ER 10/2019), a saber:
Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas
e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:
[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre meio e dez por
cento; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 010,
de 26.3.2019).
Redação Anterior:

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
[...]

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre dois e dez por cento;

§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV

[...]

www.tce.es.gov.br
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§ 1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela Emenda Regimental
nº 010, de 26.3.2019).
Nesse caso, ainda que posterior à omissão identificada,
os novos valores estipulados a partir da alteração
regimental, combinados com o art. 135, da LC 621/2012,
beneficiariam o agente por ocasião da aplicação de
eventual sanção, já que foram reduzidos em relação
aos valores anteriormente previstos, o que observaria
a disposição constitucional constante do art. 5º, XL, da
Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu;
[g.n.]
Analisando os autos, verifico que a gestora está
inadimplente com esta Corte de Contas desde
31/03/2019, não tendo sanado a omissão em questão
até a presente data, conforme extraído do sistema
CidadES.
Dessa forma, entendo que sua inércia em atender à
legislação que a obriga a prestar contas dos recursos
públicos, além de contrariar os desígnios deste Tribunal,
frustra mandamentos constitucionais, inviabilizando
a verificação das informações referentes à execução
orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Nesse sentido, encampo, em parte, o posicionamento da
área técnica.
Ainda assim, considerando que houve uma recente
ruptura da prática administrativa até então reiterada
por decorrência de expressa alteração normativa,
mas que antes previa a notificação e a citação prévia
do responsável como condição para a aplicação de
penalidade, entendo que cabe recorrer ao disposto nos
artigos 23 e 24, parágrafo único, do Decreto-lei 4.657, de
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de
Direito Brasileiro - LINDB), para justificar, por enquanto,
a não aplicação de sanção a senhora Vera Lúcia Costa e o
seu chamamento aos autos, como segue:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.
Art. 24. [...]
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais
as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.
Portanto, embora entenda que, tanto pelo critério
hierárquico como pelo cronológico, o art. 21, § 1º,
da Instrução Normativa TC 43, de 5 de dezembro
de 2017, não mais se aplica a casos de omissão no
www.tce.es.gov.br

encaminhamento de contas anuais, voto, pelas razões
acima externadas, por que sejam expedidas notificação
e citação a senhora Vera Lúcia Costa para que, no prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias, cumpra a obrigação e
apresente razões de justificativas:
Art. 21. [...]
§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261, de 4
de junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal de
Contas), divergindo do entendimento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas 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 da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. NOTIFICAR e CITAR a senhora Vera Lúcia Costa para
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, cumpra
a obrigação e apresente razões de justificativas, nos
termos do art. 21, § 1º da IN 43/2017 combinado com os
artigos 23 e 24, parágrafo único, da LINDB;
1.2. DETERMINAR à Secretaria Geral das Sessões o
encaminhamento à responsável de cópia desta Decisão
juntamente com os termos de notificação e de citação,
preferencialmente em mídia digital, dando-lhe CIÊNCIA
de que:

Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

1.2.1. A citação ter-se-á como realizada mediante sua
ciência ou quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência ou,
conforme o caso, por membro da família ou empregado
do responsável ou do interessado, na forma do art. 64, I,
II e § 1º, I, da Lei Complementar 621/2012 e art. 359, I, II
e § 2º, I do Regimento Interno;

Processo: 05293/2016-4

1.2.2. É assegurado o direito de realizar sustentação oral,
nos moldes autorizados pelos parágrafos do art. 61, da
Lei Complementar Estadual 621/2012;

Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

1.2.3. As demais comunicações de atos processuais,
inclusive da inclusão deste processo em pauta para
julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, em atendimento ao art.
181, da LC 621/2012 e ao art. 359 e 360, do Regimento
Interno desta Corte (diario.tce.es.gov.br/); e
1.2.4. Não cabe recurso da decisão que determinar a
citação do responsável, na forma do art. 153, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 398, II, da
Resolução TC 261, de 8 de junho de 2013 (Regimento
Interno do Tribunal).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da

Decisão 01876/2019-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Auditoria
Exercício: 2015
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Apiacá
Responsável: HUMBERTO ALVES DE SOUZA, MIGUEL
AFONSO ALMEIDA DE OLIVEIRA, FABRICIO GOMES
THEBALDI, ALESSANDRA DE ASSIS, ADRIANA TROCILO
PICANCO ROSTAGNO, ASTOLFO FARIA MOREIRA
AUDITORIA
–
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
NO MUNICÍPIO DE APIACÁ – PLANO DE AÇÃO –
SANEAMENTO DE IMPROPRIEDADES – DETERMINAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Tratam os presentes autos de auditoria realizada pela
Secretaria de Controle Externo de Fiscalização dos
Municípios – SecexMunicípios, relacionada à temática
RECEITAS PÚBLICAS, realizada na Prefeitura Municipal de
Apiacá/ES, relativo ao Plano Anual de Fiscalização 2016,
www.tce.es.gov.br

cujo objetivo foi analisar a estrutura legislativa, �sica e
organizacional da administração tributária municipal,
identificando deficiências e vulnerabilidades que
poderiam ser objeto de aprimoramento mediante futuro
Plano de Ação a ser estabelecido entre a Prefeitura e
este Tribunal, tendo sido confeccionado o Relatório de
Auditoria 20/2016.
Em seguida foi procedeu à Instrução Técnica
Inicial 46/2017, com as seguintes propostas de
encaminhamento:
2 – PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
2.1. Ante ao exposto, sugere-se, com fundamento no art.
316, c/c art. 329, § 6º e no art. 207, inciso V do RITCEES,
que acolha a proposta de encaminhamento formulada
no Relatório de Auditoria nº 20/2016, nos seguintes
termos:
2.1.1. NOTIFICAR as autoridades indicadas no quadro
abaixo, ou quem os houver sucedido, para que tomem
ciência dos indicativos e das proposições suscitadas pela
Equipe de Auditoria, detalhadas no Relatório 20/2016 e
seus apêndices, no prazo estipulado por esta Corte de
Contas:
(...)
2.1.2. NOTIFICAR o atual Prefeito de Apiacá,, Senhor,
FABRÍCIO GOMES THEBALDI, nos termos do artigo 8º
da Resolução TC nº 298/2016 c/c os artigos 206, §2º, e
358, inciso III, da Resolução TC 261/2013, que cuida do
Regimento Interno deste Tribunal c/c o artigo 63, inciso
III, da Lei Orgânica deste Tribunal, para que, no prazo de
90 (noventa) dias, cumpra as DETERMINAÇÕES abaixo
relacionadas, com base no artigo 7º, da Resolução TC
nº 298/2016 e nos critérios legais referentes a cada
Terça-feira, 13 de agosto de 2019

41

ATOS DA 1a CÂMARA

achado de auditoria exposto no item 2 do Relatório de
Auditoria 20/2016 (Proc. TC 5293 /2016), em especial
o art. 37 da CF e o art. 11 da LRF, alertando-o de que
o não atendimento injustiﬁcado o sujeita às sanções
previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da
Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, inciso IV, da
Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal:
2.1.2.1. Consolidar as medidas propostas visando
solucionar os problemas identiﬁcados pela presente
auditoria em um Plano de Ação, no modelo exempliﬁcativo
previsto no Apêndice H do Relatório 20/2016, para
avaliação e futuro monitoramento por parte deste
Tribunal nos termos dos artigos 10 da Resolução TC nº
298/2016 e 194 da Resolução TC 261/2013, que cuida do
Regimento Interno deste Tribunal.
a) O Plano de Ação deve ser encaminhado em ambos os
suportes, papel e digital, nos termos estabelecidos nos
Incisos I e II, art. 3º, da IN TCEES nº 35/2015 (CD-Rom;
formato de planilha eletrônica ou documento de texto),
constando naqueles enviados em papel a assinatura do
responsável pelo Plano de Ação (Prefeito), bem como dos
responsáveis detêm a atribuição legal pelas medidas ali
consignadas;
b) O detalhamento das ações deve ser suﬁciente para
que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento no
tempo – em geral, efetuado pelos responsáveis por cada
setor especializado dentro da estrutura da administração
municipal –, uma vez que deve ser garantida a estrutura
necessária a sua implementação.
c) O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado,
especialmente com as assinaturas dos responsáveis
legais, de acordo com as competências previstas na

lei municipal de estrutura administrativa vigente,
visando à continuidade administrativa e à efetividade
do saneamento das impropriedades apontadas pelo
relatório de auditoria.
2.2. Sugere-se a remessa, a cada responsável nos
quadros acima indicados, da cópia do Relatório
020/2016 (ﬂs.07/83), acompanhado dos respectivos
Apêndices, além da presente Instrução Técnica Inicial,
a ﬁm de promover a regular publicidade do feito,
bem como ampliar a possibilidade de compreensão
das ações propostas pela Equipe de Auditoria, para a
apresentação do pertinente Plano de Ação.
Após voto do então Relator, a Primeira Câmara desta
Corte proferiu a Decisão 02449/2017, com o seguinte
dispositivo:
NOTIFICAR os Senhores Humberto Alves de Souza,
Astolfo Faria Moreira, Adriana Trocilo Picanco Rostagno,
Alessandra de Assis e Miguel Afonso Almeida de Oliveira,
para que tomem ciência dos indicativos e das proposições
suscitadas pela equipe de Auditoria, detalhadas no
Relatório 20/2016 e seus apêndices, no prazo de 30 dias.
NOTIFICAR o Prefeito de Apiacá, Senhor FABRÍCIO
GOMES THEBALDI, nos termos do artigo 8º da Resolução
TC nº 298/2016 c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III,
da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento
Interno deste Tribunal c/c o artigo 63, inciso III, da Lei
Orgânica deste Tribunal, para que, no prazo de 90
(noventa) dias, cumpra as DETERMINAÇÕES sugeridas
pelo corpo técnico, referentes a cada achado de auditoria
exposto no item 2 do Relatório de Auditoria 20/2016,
consolidando as medidas propostas, visando solucionar
os problemas identificados pela presente auditoria em
um Plano de Ação, no modelo exemplificativo previsto
www.tce.es.gov.br

no Apêndice H do Relatório 20/2016, para avaliação e
futuro monitoramento por parte deste Tribunal, nos
termos dos artigos 10 da Resolução TC nº 298/2016 e
194 da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas, nos seguintes termos:
2.1 Encaminhe o Plano de Ação em ambos os suportes,
papel e digital, nos termos estabelecidos nos incisos I
e II, art. 3º, da IN TCEES nº 35/2015 (CD-Rom; formato
de planilha eletrônica ou documento de texto),
constando naqueles enviados em papel a assinatura do
responsável pelo Plano de Ação (Prefeito), bem como
dos responsáveis que detém a atribuição legal pelas
medidas ali consignadas;
2.2 Certifique-se que o detalhamento das ações deve
ser suficiente para que seja possível acompanhar o
seu desenvolvimento no tempo – em geral, efetuado
pelos responsáveis por cada setor especializado dentro
da estrutura da administração municipal, uma vez
que deve ser garantida a estrutura necessária a sua
implementação;
2.3 Mantenha sempre atualizado o Plano de Ação,
especialmente com as assinaturas dos responsáveis
legais, de acordo com as competências previstas na
lei municipal de estrutura administrativa vigente,
visando à continuidade administrativa e à efetividade
do saneamento das impropriedades apontadas pelo
relatório de auditoria;
Determinar a remessa de cópia do Relatório 20/2017
e da Instrução Técnica Inicial – ITI 46/2017-8, a cada
responsável acima nominado.
Após a regular notificação, o Prefeito Municipal
protocolou documentação correspondente ao Plano de
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Ação.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE, após análise do Plano
de Ação, procedeu à Manifestação Técnica 00066/2018,
sugerindo notificação ao Prefeito Municipal para o
cumprimento/saneamento quanto às determinações,
tendo o Ministério Público de Contas anuído à
proposição, conforme Parecer 02118/2018.
É o breve relatório.
VOTO
FUNDAMENTAÇÃO
Na Manifestação Técnica 00066/2018, do Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE,
constam os seguintes encaminhamentos:
4 ENCAMINHAMENTOS
Ante todo o exposto na presente instrução, quanto às
impropriedades encontradas no plano de ação sob
análise, considerando as proposições apresentadas pela
equipe de auditoria por meio do Relatório TC 020/2016,
repisadas na Instrução Técnica Inicial 046/2017,
sugere-se ao Egrégio Plenário desta Corte de Contas,
independentemente de outras providências julgadas
convenientes, a adoção das seguintes propostas:
4.1 NOTIFICAR o atual Prefeito de Apiacá, nos termos
do artigo 8º da Resolução TC nº 298/2016 c/c os artigos
206, §2º, e 358, inciso III, da Resolução TC 261/2013,
que cuida do Regimento Interno deste Tribunal c/c o
artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica deste Tribunal,
DETERMINANDO que, no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias, caso o Plenário não ﬁxe prazo diferente:
4.1.1 Cumpra as disposições apontadas nos subitens

contidos no item 3 da presente instrução, com base no
artigo 7º, da Resolução TC nº 298/2016 e em especial
o art. 37 da CF e o art. 11 da LRF, alertando-o de que
o não atendimento injustiﬁcado o sujeita às sanções
previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da
Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, inciso IV, da
Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal.
4.1.2 Assim, não obstante as ressalvas concernentes
a responsabilização pelo cumprimento das ações
propostas pelo Gestor, bem como aquelas atinentes
ao prazo para sua conclusão, sugerimos DETERMINAR
ainda ao atual Prefeito de Apiacá, a bem dos Princípios
da Continuidade Administrativa e do Interesse Público
a imediata implementação das referidas ações com as
correspondentes correções indicadas no item 3 desta
instrução.
Por oportuno, enfatizamos a necessidade da disposição
expressa sobre quem fará, ou melhor, quem será o
responsável pela implementação das medidas, pois
alguém precisa ser responsável por apresentar e
implementar as soluções aos problemas relacionados e
ao mesmo tempo se responsabilizar e se dedicar para
que as mesmas se concretizem.
Nesse ponto insta destacar que estamos falando de
pessoas físicas, servidores ou agentes políticos que terão
para si a responsabilidade de cumprir com as medidas
necessárias e não designar a responsabilidade a órgãos
da Prefeitura Municipal.
Para tanto, inclusive, é imprescindível que cada
responsável apontado no Plano de Ação, subscreva
a peça do mesmo, dando plena ciência a esta Corte
de Contas de que o responsável está ciente das suas
www.tce.es.gov.br

atribuições e responsabilidades para o cumprimento do
Plano de Ação.
Concomitante a isso, imperioso também que os prazos
de conclusão das ações sejam razoáveis e estejam bem
deﬁnidos, para que está Corte possa deﬂagrar o processo
futuro de monitoramento das medidas tomadas.
Com isso, não se está exigindo formalismo demasiado do
município, mas tão somente, o cumprimento da Decisão
02449/2017, para que no futuro monitoramento esta
Corte de Contas tenha condição de avaliar se todas as
medidas propostas foram executadas e tenha claro
eventuais responsabilidades.
Faz-se necessário o saneamento das impropriedades
apontadas. Dessa forma, adotamos como razões de
decidir os fundamentos constantes da Manifestação
Técnica 00066/2018, do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia – NCE, independente de
transcrição.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, acompanhando o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas,
nos termos, VOTO no sentido de que os Eminentes
Conselheiros aprovem a seguinte minuta de Decisão que
submeto à consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
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 da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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1.1. NOTIFICAR o Prefeito Municipal de Apiacá, nos
termos do artigo 8º da Resolução TC nº 298/2016
c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III, da Resolução
TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno deste
Tribunal c/c o artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica deste
Tribunal, para que, no prazo de 30 (trinta) dias:
1.1.1. Cumpra as disposições apontadas nos subitens
contidos no item 3 da Manifestação Técnica 00066/18,
com base no artigo 7º, da Resolução TC nº 298/2016 e em
especial o art. 37 da CF e o art. 11 da LRF, alertando-se de
que o não atendimento injustiﬁcado o sujeita às sanções
previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da
Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, inciso IV, da
Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal.
1.2. DETERMINAR ao Prefeito de Apiacá, a bem dos
Princípios da Continuidade Administrativa e do Interesse
Público a imediata implementação das referidas ações
com as correspondentes correções indicadas no item
3 da Manifestação Técnica 00066/2018, não obstante
as ressalvas concernentes a responsabilização pelo
cumprimento das ações indicadas.
1.3. DETERMINAR ao Controle Interno do Município
para que proceda ao monitoramento do cumprimento
do Plano de Ação, encaminhando, a este Tribunal
de Contas, o resultado do referido monitoramento,
conforme previsto no artigo 42, inciso IV c/c artigo 43,
inciso VI, da Lei complementar 621, de 08 de março
de 2012, incluindo o cumprimento das alterações aqui
sugeridas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da

Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
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 01870/2019-1
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 11974/2019-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2018
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: JOAO CARLOS LORENZONI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CONTAS DE GOVERNO
– OMISSÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
FLORIANO – EXERCÍCIO DE 2018 – REAUTUAÇÃO COMO
FISCALIZAÇÃO/OMISSÃO – NOTIFICAÇÃO E CITAÇÃO –
PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a omissão de
encaminhamento, via Sistema CidadES, da Prestação
de Contas Anual (PCA) referente ao exercício de 2018
www.tce.es.gov.br

da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, sob
responsabilidade do prefeito, senhor João Carlos
Lorenzoni.
Em face da omissão, o Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia (NCE) elaborou a Instrução
Técnica Inicial 00388/2019-6 (peça 02), concluindo nos
seguintes termos:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do descumprimento do prazo legal, agravado
pelo não atendimento ao Termo de Notificação
Eletrônico 2743/2019, emitido por esta Corte de Contas
em razão da referida omissão, propõe-se ao relator que
submeta ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do art.
135, incisos VIII e IX, na forma do § 4° do mesmo artigo,
da Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII
e IX, na forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES
(aprovado pela Resolução TC 261/2013);
2. Nos termos do art. 1º, XXVII e caput do art. 77 da
Lei Complementar 621/2012, que o Poder Legislativo
respectivo seja comunicado do não encaminhamento,
dentro do prazo, da Prestação de Contas Anual do
Prefeito;
3. A notificação do responsável determinando o
encaminhamento da Prestação de Contas Anual de
Governo de 2018 (art. 63, III da Lei Complementar
621/2012 e art. 358, III da Resolução TC 261/2013).
[...]
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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de Contas para manifestação, o procurador Luciano
Vieira elaborou o Parecer 02996/2019-1 (peça 06)
acompanhando a área técnica.
II FUNDAMENTOS
Primeiramente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento de prestação de contas anual,
consubstanciada no não envio ou no envio fora do prazo,
é infração passível de multa, conforme consta do artigo
135, VIII, da Lei Complementar Nº 621, 8 de março de
2012.
É importante também esclarecer que o § 4º do citado
dispositivo legal foi recentemente alterado pela Lei
Complementar Estadual 902, de 8 de janeiro de 2019
(publicada em 09/01/2019), passando a prever a aplicação
automática da penalidade, independentemente de
prévia comunicação aos responsáveis. Vejamos:

já que a omissão identificada é posterior à sua entrada
em vigor, pois, como se vê, o prazo para a remessa da
prestação de contas anual em questão exauriu-se em 01
de abril de 2019, conforme extraído do sistema CidadES,
configurando-se, a partir daí, a omissão a ser sancionada.
Além disso, os valores de multa fixados na Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do
TCEES), foram fixados por meio da Emenda Regimental
10, de 26 de março de 2019, com vigência a partir de 1º
de abril de 2019 (art. 97, ER 10/2019), a saber:
Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas
e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:

regimental, combinados com o art. 135, da LC 621/2012,
beneficiariam o agente por ocasião da aplicação de
eventual sanção, já que foram reduzidos em relação
aos valores anteriormente previstos, o que observaria
a disposição constitucional constante do art. 5º, XL, da
Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu;

[...]

[g.n.]

Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre meio e dez por
cento; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 010,
de 26.3.2019).

Analisando os autos, verifico que o gestor está
inadimplente com esta Corte de Contas desde
01/04/2019, não tendo sanado a omissão em questão
até a presente data, conforme extraído do sistema
CidadES.

[...]

Redação Anterior:

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre dois e dez por cento;

Dessa forma, entendo que sua inércia em atender à
legislação que o obriga a prestar contas dos recursos
públicos, além de contrariar os desígnios deste Tribunal,
frustra mandamentos constitucionais, inviabilizando
a verificação das informações referentes à execução
orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.
Nesse sentido, encampo, em parte, o posicionamento
da área técnica.

[...]
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)
Sendo assim, a alteração legislativa, com vigência
atrelada a 1º de janeiro de 2019 (art. 39, da LC
902/2019), é plenamente aplicável ao caso em exame,

[...]
§ 1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela Emenda Regimental
nº 010, de 26.3.2019).
Nesse caso, ainda que posterior à omissão identificada,
os novos valores estipulados a partir da alteração
www.tce.es.gov.br

Ainda assim, considerando que houve uma recente
ruptura da prática administrativa até então reiterada
por decorrência de expressa alteração normativa,
mas que antes previa a notificação e a citação prévia
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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do responsável como condição para a aplicação de
penalidade, entendo que cabe recorrer ao disposto nos
artigos 23 e 24, parágrafo único, do Decreto-lei 4.657, de
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de
Direito Brasileiro - LINDB), para justificar, por enquanto, a
não aplicação de sanção ao senhor João Carlos Lorenzoni
e o seu chamamento aos autos, como segue:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.
Art. 24. [...]
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais
as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.
Portanto, embora entenda que, tanto pelo critério
hierárquico como pelo cronológico, o art. 21, § 1º, da
Instrução Normativa TC 43, de 5 de dezembro de 2017, não
mais se aplica a casos de omissão no encaminhamento
de contas anuais, voto, pelas razões acima externadas,
por que sejam expedidas notificação e citação ao senhor
João Carlos Lorenzoni para que, no prazo improrrogável
de 5 (cinco) dias, cumpra a obrigação e apresente razões
de justificativas:
Art. 21. [...]

§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.
Por fim, entendo que é necessário reautuar o presente
processo como fiscalização/omissão, uma vez que em
processos de contas de governo/parecer prévio não se
fala em responsabilização, e a tese aqui discutida é a
aplicação de sanção ao responsável, em face da omissão
do encaminhamento da prestação de contas.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência
outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do
Tribunal de Contas), divirjo do entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas 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 da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. REAUTUAR o presente processo em FISCALIZAÇÃO/
OMISSÃO;
www.tce.es.gov.br

1.2. NOTIFICAR e CITAR o senhor João Carlos Lorenzoni
para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias,
cumpra a obrigação e apresente razões de justificativas,
nos termos do art. 21, § 1º da IN 43/2017 combinado
com os artigos 23 e 24, parágrafo único, da LINDB;
1.3. Determinar à Secretaria Geral das Sessões o
encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão
juntamente com os termos de notificação e de citação,
preferencialmente em mídia digital, dando-lhe CIÊNCIA
de que:
1.3.1. a citação ter-se-á como realizada mediante sua
ciência ou quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência ou,
conforme o caso, por membro da família ou empregado
do responsável ou do interessado, na forma do art. 64, I,
II e § 1º, I, da Lei Complementar 621/2012 e art. 359, I, II
e § 2º, I do Regimento Interno;
1.3.2. é assegurado o direito de realizar sustentação oral,
nos moldes autorizados pelos parágrafos do art. 61, da
Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.3.3. As demais comunicações de atos processuais,
inclusive da inclusão deste processo em pauta para
julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, em atendimento ao art.
181, da LC 621/2012 e ao art. 359 e 360, do Regimento
Interno desta Corte (diario.tce.es.gov.br/); e
1.3.4. Não cabe recurso da decisão que determinar a
citação do responsável, na forma do art. 153, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 398, II, da
Resolução TC 261, de 8 de junho de 2013 (Regimento
Interno do Tribunal).
2. Unânime.
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

(CIM Expandida Sul), sob a responsabilidade do senhor
Thiago Peçanha Lopes, referente ao exercício de 2017.

4. Especificação do quórum:

No Relatório Técnico 00088/2019-8 (peça 65), a área
técnica apontou indícios de irregularidades, reproduzidos
na Instrução Técnica Inicial (ITI) 00194/2019-6 (peça
66) e na Decisão Segex 00208/2019-4 (peça 67) que
embasou a citação do responsável.

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.

Produzido em fase anterior ao julgamento

Em atenção ao Termo de Citação 00254/2019-4 (peça
68), o gestor encaminhou documentos e justificativas
(peças 71/74), as quais foram devidamente analisadas
pelo Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia - NCE, que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva 02354/2019-1 (peça 77), opinando pela
irregularidade das contas, nos seguintes termos:

Processo: 08918/2018-9

2 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Foi examinada a Prestação de Contas Anual do Consórcio
Público da Região Expandida Sul, relativa ao exercício
de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Thiago Peçanha
Lopes.

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01856/2019-1

Exercício: 2017
UG: CIM EXPANDIDA SUL - Consórcio Público Região
Expandida Sul
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: THIAGO PECANHA LOPES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
ATOS DE GESTÃO – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO
EXPANDIDA SUL – EXERCÍCIO DE 2017 – COMUNICAÇÃO
DE DILIGÊNCIA – PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 15
(QUINZE) DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual do Consórcio Público da Região Expandida Sul

Conforme exposto, as informações prestadas pelo gestor
não foram suficientes para o afastamento da seguinte
irregularidade:
2.1 - Divergência entre o balanço financeiro e o balanço
patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior
da conta caixa e equivalentes de caixa. (Item 3.2.4 do
RTC).
2.2 – Divergência entre o balanço financeiro e o balanço
patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da
conta caixa e equivalentes de caixa. (Item 3.2.5 do RTC).
2.3 – Incompatibilidade no registro e pagamento da
contribuição previdenciária patronal (inss) quando
comparado com os valores apurados pela folha de
www.tce.es.gov.br

pagamento. (Item 3.3.1.1 do RTC).
2.4 – Divergência entre inventário de bens móveis e
registros contábeis. (Item 3.5.1 do RTC)
2.5 – Recebimento de valores superiores àqueles
pactuados em contrato de rateio. (Item 3.6.3.1 do RTC)
Assim, quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto
na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR as contas
do Sr. Thiago Peçanha Lopes no exercício da função de
ordenador de despesas do Consórcio Público da Região
Expandida Sul, no exercício de 2017, na forma do artigo
84, inciso III, alínea d, da Lei Complementar Estadual
621/2012, em face da manutenção das irregularidades
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, desta instrução, bem como
aplicação da MULTA prevista no artigo 135, I da mesma
Lei.
Sugere-se, ainda,
1) A emissão de determinação ao atual ordenador de
despesas, ou a quem lhe vier a substituir, para que:
Faça conciliação entre os valores apurados pela folha
de pagamento e aqueles registrados na contabilidade,
e recolha, se devido, o valor de R$11.872,70 (item 2.3
desta instrução), bem como apure responsabilidade
pelo pagamento de multas e juros de mora na forma da
IN TC nº 32/2014, considerando que tais despesas não
atendem ao interesse público.
Providencie o encaminhamento em anexo ao relatório
de gestão na próxima prestação de contas, o processo
que autorizou as baixas no valor de R$80.100,50 na
conta de bens móveis no exercício de 2018 (item 2.4
desta instrução).
Apresente os documentos (termos aditivos) ou
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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justificativas que fizeram com que os municípios de
Piúma e Guarapari, repassassem ao Consórcio, valores
superiores aos pactuados no contrato de rateio (item 2.5
desta instrução).

da ITC 2354/2019).

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira elaborou o Parecer 03315/20192 (peça 81) acompanhando o entendimento da área
técnica.

II.1 INCOMPATIBILIDADE NO REGISTRO E PAGAMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (INSS)
QUANDO COMPARADO COM OS VALORES APURADOS
PELA FOLHA DE PAGAMENTO. (Item 3.3.1.1 do RT
88/2019 e 2.3 da ITC 2354/2019).

II FUNDAMENTOS
Na Instrução Técnica Conclusiva 02354/2019-1 (peça
77) foram analisados os argumentos apresentados pela
defesa, tendo a área técnica sugerido a manutenção dos
seguintes indicativos de irregularidades:
Divergência entre o balanço financeiro e o balanço
patrimonial em relação ao saldo do exercício anterior
da conta caixa e equivalentes de caixa (Item 3.2.4 do RT
88/2019 e 2.1 da ITC 2354/2019);
Divergência entre o balanço financeiro e o balanço
patrimonial em relação ao saldo do exercício atual da
conta caixa e equivalentes de caixa (Item 3.2.5 do RT
88/2019 e 2.2 da ITC 2354/2019).;
Incompatibilidade no registro e pagamento da
contribuição previdenciária patronal (INSS) quando
comparado com os valores apurados pela folha de
pagamento (Item 3.3.1.1 do RT 88/2019 e 2.3 da ITC
2354/2019);

Nesta ocasião, passo a análise especificamente dos
indicativos de irregularidades constantes nos itens 2.3 e
2.5 da Instrução Técnica Conclusiva 02354/2019-1.

Base legal: artigos 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal
4.320/64 e artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal
8212/1991.
Foi apontado no Relatório Técnico 00088/2019-8 (peça
65) que as contribuições previdenciárias patronais do
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) registradas
na folha de pagamento totalizavam o montante de
R$ 45.486,25, enquanto o empenho, liquidação e
pagamento era de R$ 33.613,55, representando 73,89%
dos valores devidos.
Em sede de defesa, o responsável aduziu que o valor
correto dos empenhos e liquidações era de R$ 48.977,45
e não R$ 33.613,55, encaminhando em anexo o Balancete
da Despesa e Balanço Orçamentário.

Divergência entre inventário de bens móveis e registros
contábeis (Item 3.5.1 do RT 88/2019 e 2.4 da ITC
2354/2019);

A área técnica, por sua vez, observou que o montante de
R$ 48.977,45 está inscrito na conta contábil 31901300000
– obrigações patronais, não sendo possível afirmar
que aquele valor se refere totalmente a contribuição
previdenciária patronal, tendo em vista a existência de
outros encargos tratados como obrigação patronal que
são lançados nesta mesma conta contábil.

Recebimento de valores superiores àqueles pactuados
em contrato de rateio (Item 3.6.3.1 do RT 88/2019 e 2.5

Registrou ainda, que o arquivo Folha de Pagamento
do Regime Geral da Previdência (FOLRGP) não trouxe
www.tce.es.gov.br

os valores patronais, desta forma, para apuração da
contribuição patronal foi considerado a alíquota de 22%
sobre a base de cálculo de R$ 206.755,74.
Assim, a área técnica concluiu pela manutenção
do indicativo de irregularidade, sugerindo ainda,
determinação ao gestor, para que faça conciliação entre
os valores apurados na folha de pagamento e aqueles
registrados na contabilidade, recolhendo, se devido, o
valor de R$ 11.872,70.
Pois bem, analisando os autos, entendo que assiste razão
à área técnica quanto à impossibilidade de se afirmar
que o montante de R$ 48.977,45, constante na conta
contábil 31901300000 - obrigações patronais, se refere
exclusivamente a contribuição previdenciária patronal,
tendo em vista que a referida rubrica orçamentária
suporta outros encargos, como o FGTS.
No entanto, divirjo da área técnica quanto à manutenção
do indicativo de irregularidade, pois, nesta etapa
processual, também não é possível saber quanto do
montante de R$ 48.777,45 se refere a contribuição
patronal do RGPS, não restando comprovado, se houve
um recolhimento previdenciário a menor ou apenas
uma divergência formal entre a folha de pagamento e o
balancete da despesa.
Assim, entendo que para uma análise mais proficiente
sobre a irregularidade, é necessária a realização de
diligência, para que o gestor, informe e comprove o
montante pago referente a contribuição previdenciária
patronal devida ao RGPS no exercício de 2017.
II.2 RECEBIMENTO DE VALORES SUPERIORES ÀQUELES
PACTUADOS EM CONTRATO DE RATEIO (Item 3.6.3.1 do
RT 88/2019 e 2.5 da ITC 2354/2019).
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Base legal: cláusula terceira dos respectivos contratos
de rateio; cláusula sétima do contrato social do CIM
Expandida Sul; art. 8º, § 3º e art.10 § único da Lei
11.107/05.
O indicativo de irregularidade em tela diz respeito aos
valores repassados ao CIM Expandida Sul que excedem
aos valores pactuados no contrato dos municípios
consorciados.
No RT 88/2019 (peça 65) foi apontado que o contrato
de rateio com o Município de Guarapari era de R$
2.516.721,06, sendo repassado ao consórcio a ordem de
R$ 3.062.702,90, ou seja, R$ 545.981,84 a maior que o
valor firmado no contrato.
Foi apontado ainda, que o contrato de rateio com o
Município de Rio Novo do Sul era de R$ 3.320.000,00,
sendo repassado ao consórcio a ordem de R$
3.724.000,00, ou seja, R$ 404.000,00 a maior que o valor
firmado no contrato.
Devidamente citado, o responsável esclareceu
inicialmente, que o valor apontado não se refere ao
Município de Rio Novo do Sul e sim ao Município de
Piúma.
Em seguida, informou que o Município de Piúma
realizou dois aditivos ao contrato de rateio Nº
001/2017, sendo o primeiro termo aditivo no valor de
R$ 800.00,00 e o segundo no valor de R$ 600.000,00,
atualizando o contrato de rateio de R$ 2.520.000,00 para
R$ 3.920.000,00, sendo repassado no exercício de 2017
o valor de R$ 3.724.000,00 e R$ 196.000,00 no exercício
de 2018.
Após análise das justificativas e documentos, a área
técnica ressaltou que embora a defesa tenha dito que

constava dois termos aditivos que elevavam o valor
do contrato, não foi encontrado o termo aditivo no
valor de R$ 600.000,00 nos documentos apresentados
pela defesa, e nem em consulta ao sítio eletrônico do
Consórcio.
Quanto aos valores repassados a maior pelo Município
de Guarapari no valor de R$ 545.981,44, registrou a área
técnica que a defesa não apresentou justificativas.
Pelo exposto, a área técnica sugeriu a manutenção do
indicativo de irregularidade.
Pois bem, analisando os autos, verifico que as alegações
da defesa, embora pertinentes, não estão apoiadas na
documentação necessária para confirmar as alegações
do gestor, uma vez que não consta nos autos, o termo
aditivo de R$ 600.000,00, que eleva o contrato de rateio
com o Município de Piúma de R$ 3.320.000,00 para R$
3.920.000,00.
Quanto ao valor de R$ 545.981,44 referente ao contrato
firmado com o Município de Guarapari, de fato o gestor
não apresentou justificativas em sua defesa. No entanto,
considerando que os presentes autos serão convertidos
em diligência, não vislumbro prejuízo para que o gestor
se manifeste sobre este ponto nesta ocasião, em sintonia
com o princípio da verdade material disposto no art. 240
da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno).
Assim, entendo que, para obter um melhor juízo a
respeito da irregularidade, é importante que constem
nos autos, o termo aditivo de R$ 600.000,00 referente ao
contrato de rateio do Município de Piúma, e documentos
que justifiquem o pagamento a maior de R$ 545.981,84
no contrato firmado com o Município de Guarapari.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
www.tce.es.gov.br

Por todo o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261, de 4 de
junho de 2013 (Regimento Interno do TCEES), divergindo
do entendimento técnico e do Ministério Público de
Contas, 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 da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Determinar a realização de COMUNICAÇÃO DE
DILIGÊNCIA, na forma do artigo 358, II da Resolução
TC 261/2013 (Regimento Interno), para que, no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias, o senhor Thiago
Peçanha Lopes, ordenador de despesas do Consórcio
Público da Região Expandida Sul, referente ao exercício
de 2017:
1.1.1. Informar e comprovar o montante pago referente
a contribuição previdenciária patronal devida ao RGPS
no exercício de 2017;
1.1.2. Apresentar o termo aditivo de R$ 600.000,00
referente ao contrato de rateio do Município de Piúma,
e documentos que justifiquem o pagamento a maior de
R$ 545.981,84 no contrato firmado com o Município de
Guarapari.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
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4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(relator) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01879/2019-2
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08828/2019-8
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de São
Gabriel da Palha
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: POLYANNA BARCELOS DOS SANTOS
BRAGATO
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO
NO ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA – MESES 01, 02, 03 e
04/2019 – CITAÇÃO – PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 5
(CINCO) DIAS
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MARCIA
JACCOUD FREITAS:
Versam os presentes autos sobre a omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES, das
Prestações de Contas Mensais relativas aos meses 01,
02, 03 e 04 do exercício de 2019, do Fundo Municipal

de Assistência Social de São Gabriel da Palha, sob
responsabilidade da senhora Polyanna Barcelos dos
Santos Bragato.

artigo 135, inciso VIII e § 4º, da Lei Complementar n.º
621/2012.

Em razão das omissões, esta Corte de Contas emitiu
Termo de Notificação Eletrônico n.º 03591/20199 (anexo da Manifestação Técnica n.º 05759/20191) ao responsável, para que enviasse as Prestações de
Contas Mensais. Contudo, a senhora Polyanna Barcelos
dos Santos Bragato deixou transcorrer o prazo para a
apresentação da referida documentação.

Primeiramente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento de prestações de contas mensais –
que se consubstancia no não envio ou no envio fora do
prazo da documentação –, é infração passível de multa,
conforme consta do artigo 135, VIII, da Lei Complementar
n.º 621/2012.

Assim, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, através da Manifestação Técnica
n.º 05759/2019-1, sugeriu a aplicação de multa ao
responsável, nos seguintes termos:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3591/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).

II FUNDAMENTOS

É importante também esclarecer que o § 4º do citado
dispositivo legal foi recentemente alterado pela Lei
Complementar Estadual n.º 902/2019, passando
a prever a aplicação automática da penalidade,
independentemente de prévia comunicação aos
responsáveis. Vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
[...]

[...]

§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
02094/2019-7, de lavra do procurador Luciano Vieira,
ratificou o entendimento técnico e sugeriu a aplicação
de multa pecuniária ao responsável, com fulcro no

Sendo assim, a alteração legislativa, com vigência
atrelada a 1º de janeiro de 2019 (art. 39, da LC
902/2019), é plenamente aplicável ao caso em exame,
já que as omissões identificadas são posteriores à sua

www.tce.es.gov.br
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entrada em vigor, pois, como se vê, o prazo para a
remessa das prestações mensais em questão exauriu-se
em 20/02/2019, 10/03/2019, 10/04/2019 e 10/05/2019,
conforme extraído do sistema CidadES, configurando-se,
a partir daí as omissões a serem sancionadas.

beneficiariam o agente por ocasião da aplicação de
eventual sanção, já que foram reduzidos em relação
aos valores anteriormente previstos, o que observaria
a disposição constitucional constante do art. 5º, XL, da
Constituição Federal:

Além disso, os valores de multa foram fixados por meio
da Emenda Regimental n.º 10, de 26 de março de 2019,
com vigência a partir de 1º de abril de 2019 (art. 97, ER
10/2019), a saber:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas
e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:

[...]
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu;

[...]

[g.n.]

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre meio e dez por
cento; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 010,
de 26.3.2019).

Analisando os autos, verifico que o gestor esteve
inadimplente com esta Corte de Contas desde 20 de
fevereiro de 2019, suprindo as omissões, respectivamente,
em 28/05/2019, 28/05/2019, 29/05/2019 e 31/05/2019,
conforme informação extraída do sistema CidadES.

Redação Anterior:

Dessa forma, entendo que sua inércia em atender à
legislação que o obriga a prestar contas dos recursos
públicos, além de contrariar os desígnios deste Tribunal,
frustra mandamentos constitucionais, inviabilizando
a verificação das informações referentes à execução
orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.
Nesse sentido, encampo, em parte, o posicionamento
da área técnica.

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre dois e dez por cento;
[...]
§ 1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela Emenda Regimental
nº 010, de 26.3.2019).
Nesse caso, ainda que posterior à omissão identificada,
os novos valores estipulados a partir da alteração
regimental, combinados com o art. 135, da LC 621/2012,

Ainda assim, considerando que houve uma recente
ruptura da prática administrativa até então reiterada
por decorrência de expressa alteração normativa,
mas que antes previa a notificação e a citação prévia
do responsável como condição para a aplicação de
www.tce.es.gov.br

penalidade, entendo que cabe recorrer ao disposto nos
artigos 23 e 24, parágrafo único, do Decreto-lei 4.657, de
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de
Direito Brasileiro - LINDB), para justificar, por enquanto,
a não aplicação de sanção à senhora Polyanna Barcelos
dos Santos Bragato e o seu chamamento aos autos,
como segue:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.
Art. 24. [...]
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais
as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.
Portanto, embora entenda que, tanto pelo critério
hierárquico como pelo cronológico, o art. 21, § 1º,
da Instrução Normativa TC 43, de 5 de dezembro
de 2017, não mais se aplica a casos de omissão no
encaminhamento de contas mensais, voto, pelas razões
acima externadas, por que seja expedida citação à
senhora Polyanna Barcelos dos Santos Bragato para
que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias apresente
razões de justificativas:
Art. 21. [...]
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.
Em 15 de julho de 2019.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. DECISÃO:
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, ante as razões expostas pela Relatora, em:
1.1. CITAR a senhora Polyanna Barcelos dos Santos
Bragato para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco)
dias, apresente razões de justificativas, nos termos do
art. 21, § 1º da IN 43/2017 combinado com os artigos 23
e 24, parágrafo único, da LINDB;
1.2. Determinar à Secretaria Geral das Sessões o
encaminhamento à responsável de cópia desta Decisão
juntamente com os termos de notificação e de citação,
preferencialmente em mídia digital, dando-lhe CIÊNCIA
de que:
1.2.1. A citação ter-se-á como realizada mediante sua
ciência ou quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência ou,
conforme o caso, por membro da família ou empregado
do responsável ou do interessado, na forma do art. 64, I,
II e § 1º, I, da Lei Complementar 621/2012 e art. 359, I, II

e § 2º, I do Regimento Interno;

Processo: 09060/2019-6

1.2.2. É assegurado o direito de realizar sustentação oral,
nos moldes autorizados pelos parágrafos do art. 61, da
Lei Complementar Estadual 621/2012;

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

1.2.3. As demais comunicações de atos processuais,
inclusive da inclusão deste processo em pauta para
julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, em atendimento ao art.
181, da LC 621/2012 e ao art. 359 e 360, do Regimento
Interno desta Corte (diario.tce.es.gov.br/); e
1.2.4. Não cabe recurso da decisão que determinar a
citação do responsável, na forma do art. 153, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 398, II, da
Resolução TC 261, de 8 de junho de 2013 (Regimento
Interno do Tribunal).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheira substituta: Marcia Jaccoud Freitas
(relatora/convocada).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01877/2019-3
Produzido em fase anterior ao julgamento
www.tce.es.gov.br

UG: SEMTUR - Secretaria de Turismo e Cultura de Aracruz
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: FLAVIA CANDIDA FERREIRA SANTOS
FISCALIZAÇÃO / OMISSÃO – DEIXAR DE APLICAR MULTA
– CITAR (MESES 02 e 03/2019) – PRAZO DE 05 (CINCO)
DIAS – CONSIDERAR SANEADA A OMISSÃO DO MÊS
04/2019 – CIÊNCIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Tratam os autos de Fiscalização / Omissão no
Encaminhamento dos Arquivos da Prestação de Contas
Mensal – Sistema Cidades, referente aos meses 02,
03 e 04 de 2019, da Secretaria de Turismo e Cultura
de Aracruz, sob a responsabilidade da Senhora Flávia
Cândida Ferreira Santos.
Registre-se que antes da constituição dos presentes autos
foi emitida notificação à responsável, através do Sistema
Cidades deste Egrégio Tribunal de Contas, conforme o
Termo de Notificação Eletrônico 3596/2019-1, em razão
da referida omissão.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia – NCE, nos termos da
Manifestação Técnica nº 05883/2019-6, sugeriu a
aplicação de multa à responsável, em razão do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3596/2019-1.
O Ministério Público de Contas, nos termos do Parecer
nº 02158/2019-3, da lavra do Procurador Dr. Luciano
Vieira, acompanhou o posicionamento da área técnica.
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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É o sucinto relatório.
VOTO
1. DA FUNDAMENTAÇÃO:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, nos
termos da Manifestação Técnica nº 05883/2019-6, assim
se posicionou, verbis:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3596/2019 emitido por esta Corte de Contas, em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo,
da Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso
VIII, na forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES
(aprovado pela Resolução TC 261/2013). – g.n.
O Ministério Público de Contas acompanhou na íntegra,
o posicionamento da área técnica, conforme Parecer nº
02158/2019-3.
Cabe informar, que em se tratando de notificação
eletrônica, a Instrução Normativa TC nº 43/2017,
alterada parcialmente pela Instrução Normativa TC nº
47/2018, assim preceitua, litteris:
[...]
“Art. 20 Na hipótese de descumprimento dos prazos
para envio e homologação das remessas previstos
nesta Instrução Normativa, bem como da existência de
solicitação de retificação de arquivos, o TCEES expedirá

notificação ao responsável, por meio eletrônico,
fixando-lhe prazo de cinco dias para cumprimento da
obrigação. (...)
“Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.
§ 2º. Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES. – g.n.
Constato que a área técnica, acompanhada pelo Parquet
de Contas sugeriu aplicação de multa, na forma do
artigo 135, inciso VIII, e § 4° do mesmo artigo, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, c/c art. 389, inciso
VIII, na forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES,
Resolução TC nº 261/2013, vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
www.tce.es.gov.br

nacional, aos responsáveis por:
(...)
IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa
justificada, à diligência do Relator ou à decisão do
Tribunal de Contas;
V - obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias
determinadas;
VI - sonegação de processo, documento ou informação,
em procedimentos de fiscalização realizados pelo
Tribunal de Contas;
VII - reincidência no descumprimento de determinação
do Tribunal de Contas;
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
IX - inobservância de prazos legais ou regulamentares
para remessa ao Tribunal de Contas de balancetes,
balanços, informações, demonstrativos contábeis ou de
quaisquer outros relatórios, documentos ou arquivos
solicitados, inclusive em meio eletrônico, salvo o
disposto em lei específica;
(...)
XIV - requerimento de juntada de documentos em
sustentação oral fora da hipótese autorizada pelo § 2º
do artigo 61; (Inciso incluído pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)
XV - litigância de má-fé.
(...)
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. – g.n.
Já o artigo 389, da Resolução TC 261/2013 - Regimento
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Interno, assim dispõe, verbis:
Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada
na forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por
contas e atos adiante indicados, observada a seguinte
gradação:
(...)
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre meio e dez por
cento;
(...)
1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. – g.n.
Da leitura dos dispositivos supramencionados, verifico
que os respectivos artigos facultam que, “o Tribunal de
Contas poderá aplicar a multa pecuniária”.
Cabe ressaltar, que ao consultar o Sistema Cidades
verifica-se que o gestor encaminhou intempestivamente
a esta Corte de Contas, as prestações de contas mensais
em apreço.

sendo que o arquivo foi encaminhado e homologado,
somente em 18/06/2019, conforme os seguintes dados
extraídos do respectivo sistema, vejamos:

389, inciso VIII, na forma do § 1º do Regimento Interno
do TCEES, Resolução TC nº 261/2013, após a oitiva da
responsável, em face das razões antes expendidas;

Neste contexto, com relação aos meses 02 e 03 de 2019,
em que pese o posicionamento da área técnica e do
Parquet de Contas, com a devida venia, deixo de imputar
multa à responsável, neste momento processual, motivo
pelo qual entendo que deve ser expedida citação à
gestora, no sentido de que apresente justificativas, em
razão do descumprimento do Termo de Notificação
Eletrônico 3596/2019-1, e caso não sejam suficientes, a
multa poderá ser aplicada.

1.2. CITAR à Senhora Flávia Cândida Ferreira Santos, com
fundamento no art. 56, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresente alegações de defesa, em razão do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3596/2019, referente a Prestação de Contas Mensal
dos meses 02 e 03 de 2019, alertando-a de que poderá
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, na forma
do art. 101, da Resolução TC nº 261/2013, informando-a
de que não cabe recurso da decisão que determinar a
citação do responsável, na forma do art. 153, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 398, II, da
Resolução TC 261, de 8 de junho de 2013;

Quanto ao mês 04 de 2019, deixo de imputar multa
à responsável, contudo, entendo que foi saneada a
omissão do referido mês.
2. DOS DISPOSITIVOS:
Ante o exposto, divergindo do entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
Decisão que submeto à sua consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator

Os arquivos relativos aos meses 02 e 03 de 2019 foram
encaminhados e homologados, respectivamente,
somente em 07/06/2019 e 13/06/2019, conforme
os seguintes dados extraídos do respectivo sistema,
vejamos:

1. DECISÃO:

Com relação ao mês 04 de 2019, a responsável foi
notificada em 14/05/2019, conforme Termo de
Notificação Eletrônico 03596/2019, porém, constatouse que o prazo para atendimento venceu 20/05/2019,

1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA à Senhora Flávia
Cândida Ferreira Santos, podendo fazê-lo, se for o caso,
na forma do artigo 135, inciso VIII, e § 4° do mesmo
artigo, da Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c art.

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:
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1.3. CONSIDERAR saneada a omissão relativa ao mês
04 de 2019, pelas razões antes expendidas, dando-se
ciência aos interessados;
1.4. DISPONIBILIZAR a agente responsável, cópia da
Manifestação Técnica nº 05883/2019-6 e desta decisão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
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(presidente) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator).
4.2. Conselheiros substituto: Marcia Jaccoud Freitas
(convocada).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01878/2019-8
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 11972/2019-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2018
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: ALENCAR MARIM
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PREFEITO) – EXERCÍCIO
2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO- OMISSÃO – DEIXAR DE APLICAR MULTA
– CITAR - NOTIFICAR – PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS –
COMUNICAR AO PODER LEGISLATIVO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Tratam os autos de Omissão no Encaminhamento dos
Arquivos da Prestação de Contas Anual (Prefeito) –
Sistema Cidades, referente ao exercício de 2018, da
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, sob a
responsabilidade do Sr. Alencar Marim.
Registre-se que antes da constituição dos presentes

autos foi emitida notificação ao responsável, através
do Sistema Cidades deste Egrégio Tribunal de Contas,
conforme o Termo de Notificação Eletrônico 3001/2019,
em razão da referida omissão.

135, incisos VIII e IX, na forma do § 4° do mesmo artigo,
da Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII
e IX, na forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES
(aprovado pela Resolução TC 261/2013);

A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE, nos termos da Instrução
Técnica Inicial nº 00387/2019-1, sugeriu a aplicação de
multa ao responsável, em razão do não atendimento
ao Termo de Notificação Eletrônico 3001/2019, bem
como comunicação ao Poder Legislativo respectivo do
não encaminhamento, dentro do prazo, da Prestação de
Contas Anual do Prefeito e notificação do responsável
determinando o envio da Prestação de Contas.

Nos termos do art. 1º, XXVII e caput do art. 77 da Lei
Complementar 621/2012, que o Poder Legislativo
respectivo seja comunicado do não encaminhamento,
dentro do prazo, da Prestação de Contas Anual do
Prefeito;

O Ministério Público de Contas, nos termos do Parecer
nº 03031/2019-3, da lavra do Procurador Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, anuiu ao posicionamento da
área técnica.

O Ministério Público de Contas acompanhou na íntegra,
o posicionamento da área técnica, conforme Parecer nº
03031/2019-3.

É o sucinto relatório.
VOTO
FUNDAMENTAÇÃO:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Inicial 00387/2019-1, assim
se posicionou, verbis:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal, agravado
pelo não atendimento ao Termo de Notificação
Eletrônico 3001/2019, emitido por esta Corte de Contas
em razão da referida omissão, propõe-se ao relator que
submeta ao Colegiado competente:
A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do art.
www.tce.es.gov.br

A notificação do responsável determinando o
encaminhamento da Prestação de Contas Anual de
Governo de 2018 (art. 63, III da Lei Complementar
621/2012 e art. 358, III da Resolução TC 261/2013).

Cabe informar, que em se tratando de notificação
eletrônica, a Instrução Normativa TC nº 43/2017,
alterada parcialmente pela Instrução Normativa TC nº
47/2018, assim preceitua, litteris:
[...]
Art. 3º Para os efeitos desta Instrução Normativa
considera-se:
(...)
II – Prestação de Contas Anual (PCA): envio/remessa
dos demonstrativos contábeis, dos relatórios de
gestão e das demais peças e documentos necessários
à constituição da prestação de contas dos responsáveis
pelos jurisdicionados referidos no art. 1º desta Instrução
Normativa, nos termos do Anexo III, constituindo-se em
um processo de contas ordinárias referente a exercício
financeiro determinado;
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(...)
“Art. 20 Na hipótese de descumprimento dos prazos
para envio e homologação das remessas previstos
nesta Instrução Normativa, bem como da existência de
solicitação de retificação de arquivos, o TCEES expedirá
notificação ao responsável, por meio eletrônico,
fixando-lhe prazo de cinco dias para cumprimento da
obrigação.
(...)
“Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.
§ 2º. Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
(...)
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa

sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com

solicitados, inclusive em meio eletrônico, salvo o disposto
em lei específica;

as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES. – g.n.

(...)

Constato que a área técnica, acompanhada pelo Parquet
de Contas sugeriu aplicação de multa, na forma do
artigo 135, inciso VIII e IX, e § 4° do mesmo artigo, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, c/c art. 389, inciso
VIII e IX, na forma do § 1º do Regimento Interno do
TCEES, Resolução TC nº 261/2013, vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
(...)
IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa
justificada, à diligência do Relator ou à decisão do
Tribunal de Contas;
V - obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias
determinadas;
VI - sonegação de processo, documento ou informação,
em procedimentos de fiscalização realizados pelo
Tribunal de Contas;
VII - reincidência no descumprimento de determinação
do Tribunal de Contas;
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
IX - inobservância de prazos legais ou regulamentares
para remessa ao Tribunal de Contas de balancetes,
balanços, informações, demonstrativos contábeis ou de
quaisquer outros relatórios, documentos ou arquivos
www.tce.es.gov.br

XIV - requerimento de juntada de documentos em
sustentação oral fora da hipótese autorizada pelo § 2º
do artigo 61; (Inciso incluído pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)
XV - litigância de má-fé.
(...)
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. – g.n.
Já o artigo 389, da Resolução TC 261/2013 - Regimento
Interno, assim dispõe, verbis:
Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada
na forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por
contas e atos adiante indicados, observada a seguinte
gradação:
(...)
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre meio e dez por
cento;
(...)
1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. – g.n.
Da leitura dos dispositivos supramencionados, verifico
que os respectivos artigos facultam que, “o Tribunal de
Contas poderá aplicar a multa pecuniária”.
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Assim, em que pese o posicionamento da área técnica
e do Parquet de Contas, com a devida venia, deixo
de imputar multa ao responsável, neste momento
processual, podendo fazê-lo, se for o caso, em face de
reincidência no descumprimento da notificação ou
após a sua oitiva, motivo pelo qual entendo que deve
ser expedida citação ao gestor, oportunizando a ampla
defesa e o contraditório, no sentido de que apresente
justificativas, em razão do descumprimento do Termo
de Notificação Eletrônico 03001/2019-2, bem como que
seja reiterada a notificação, para que, encaminhe a este
Egrégio Tribunal de Contas, os arquivos da Prestação de
Contas Anual (Prefeito) do exercício de 2018.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:
Ante o exposto, divergindo do entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, 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 da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. DEIXAR DE APLICAR MULTA ao Sr. Alencar Marim,
podendo fazê-lo, se for o caso, na forma do artigo 135,
inciso VIII, e § 4° do mesmo artigo, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na forma do
§ 1º do Regimento Interno do TCEES, Resolução TC nº
261/2013, após a oitiva do responsável ou em caso de
reincidência, em face das razões antes expendidas;

1.2. CITAR o Sr. Alencar Marim, com fundamento no art.
56, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente
alegações de defesa, em razão do não atendimento ao
Termo de Notificação Eletrônico 03001/2019-2;
1.3. REITERAR A NOTIFICAÇÃO ao responsável
determinando o encaminhamento da Prestação de
Contas Anual de Governo de 2018 (art. 63, III da Lei
Complementar 621/2012 e art. 358, III da Resolução TC
261/2013), no prazo de 05 (cinco dias); cientificando-o
de que, em não atendendo a presente notificação poderá
incorrer em multa pecuniária, nos termos do artigo 135,
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
1.4. COMUNICAR ao Poder Legislativo respectivo, do
não encaminhamento dentro do prazo, da Prestação de
Contas Anual do Prefeito, nos termos do art. 1º, XXVII e
caput do art. 77 da Lei Complementar 621/2012;
1.5. DISPONIBILIZAR ao agente responsável, cópia da
Instrução Técnica Inicial nº 00387/2019-1, integrante
desta decisão;
1.6. ENCAMINHAR à Secretaria Geral das Sessões para
providências supervenientes.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator).
4.2. Conselheira substituta: Marcia Jaccoud Freitas
(convocada).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
www.tce.es.gov.br

Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01887/2019-7
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 01649/2019-1
Classificação: Atos Sujeitos a Registro – Aposentadoria
UG: IPS - Instituto de Previdência Dos Servidores do
Município de Serra
Relator: Marco Antônio da Silva
Interessado: LELIA MOURA
ATOS SUJEITOS A REGISTRO – APOSENTADORIA –
DIIGÊNCIA INTERNA – PRAZO 10 (DEZ) DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de APOSENTADORIA POR
IDADE, com proventos proporcionais, a partir de
28/12/2018, concedida por meio da Portaria 328/2018
(ﬂ. 209), à servidora em epígrafe, com supedâneo
no artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea “b”, 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 da
Instrução Técnica Preliminar – ITP 00402/2019-2, opinou
pelo SOBRESTAMENTO do feito na origem, na forma do
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artigo 30 da IN/TC 31/2014, até o trânsito em julgado do
processo judicial 0018675-77.2014.8.08.0048.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu
Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos
termos do Parecer 02803/2019-1, acompanhou in
totum, a área técnica.
Assim, conforme regular distribuição 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 Técnico Nível
Superior - Professor – Nível 10 – Classe 01, matrícula
24024, do Quadro de Pessoal do Município da Serra,
contando com 25 anos, 9 meses e 18 dias de serviço/
contribuição, dos quais, 22 anos, 5 meses e 11 dias,
no cargo de Professor, tendo ingressado no cargo e no
serviço público municipal em 2005, cumprindo todos
os requisitos a aposentadoria em apreço, sendo os
proventos fixados, no valor de R$ 2.480,61 (dois mil,
quatrocentos e oitenta reais e sessenta e um centavos),
conforme demonstrado às folhas 203-206 dos autos.
Da análise dos autos, veriﬁco que a área técnica,
nos termos da Instrução Técnica Preliminar – ITP
00402/2019-2, opinou pelo SOBRESTAMENTO do feito
na origem, na forma do artigo 30 da IN/TC 31/2014,

até o trânsito em julgado do processo judicial 001867577.2014.8.08.0048, que discute o desconto dos dias
de afastamento dos servidores municipais para
tratamento da própria saúde e de familiares, do tempo
de contribuição para efeito de aposentadoria, haja vista
o desconto de 105 dias da aposentanda, verbis:
[...]
3. DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
O tempo efetivo de contribuição foi demonstrado às ﬂs.
203 e 203-verso, consideradas as averbações, num total
de 9.413 dias, o que representa o montante de 25 anos,
9 meses e 18 dias de contribuição.
Entretanto, observou-se que foi descontado um período
de 105 dias em que a servidora esteve afastada por
licença médica, ainda que não tenha sido por orientação
da assessoria jurídica, mas é sabido que tal procedimento
se dá em decorrência de acórdão no processo judicial
002002078.2014.8.08.0048.
4. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE
O processo judicial 002002078.2014.8.08.0048 é
referente a um recurso interposto em face de decisão
liminar concedida nos autos da Ação de Mandado
de Segurança, ainda em trâmite na Vara dos Feitos da
Fazenda Pública Municipal de Serra (processo judicial
0018675-77.2014.8.08.0048), conforme consta no
sistema de consulta processual do TJES.
A ação principal daqueles autos é o processo judicial
0018675-77.2014.8.08.0048, que ainda não possui
decisão de mérito transitada em julgado, conforme
consta no sistema de consultas processuais do TJES.
Dessa forma, entende-se que a análise do feito somente
deverá ter prosseguimento após o trânsito em julgado
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da decisão judicial de mérito referente à ação acima, a
qual poderá ter reﬂexos diretos na fixação dos proventos
de aposentadoria da interessada.
5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, sugere-se a seguinte proposta de
encaminhamento:
- A devolução dos autos ao órgão de origem,
devendo retornar quando houver o trânsito em
julgado devidamente comprovado da decisão de
mérito referente ao processo judicial nº 001867577.2014.8.08.0048, que tramita na Vara dos Feitos da
Fazenda Pública Municipal de Serra, para que então se
possa ultimar o exame. – g.n.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu turno,
nos termos do Parecer 02803/2019-1, acompanhou in
totum, a área técnica.
Examinando os autos, verifico que a servidora foi nomeada
em 28/9/2005, contando, na data da aposentadoria, com
9.413 dias, ou seja, 25 anos, 9 meses e 18 dias de serviço/
contribuição, conforme demonstrado à ﬂ. 203 dos autos,
resultando esse tempo da exclusão dos períodos de
licença médica e auxílio doença, no total de 105 dias,
sendo os proventos proporcionais fixados no valor de
R$ 2.480,61, em razão de não contar a servidora com
25 anos de magistério.
Somados os 105 dias descontados ao tempo utilizado
(9.413 dias), temos um total de 9.518 dias. Calculados
os proventos proporcionais a esse tempo, temos o valor
de R$ 2.508,28, ou seja, há uma diferença de R$ 27,67.
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,
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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
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, presumindo-se 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.
Observo à ﬂ. 203.v, que foi averbado para efeito da
aposentadoria em apreço, um total de 4.719 dias de
contribuição vertida ao RGPS/INSS, que corresponde
a 50,13% do tempo computado (9.413 dias), e,
consequentemente, do valor dos proventos fixados.
Em assim sendo, entendo que o retorno do processo
futuramente, a fim de que se promova alteração do
valor dos proventos registrados é o menor dos males
que podem decorrer do registro do ato aposentatório
em questão, visto que os proventos seriam fixados em
valor menor do que o devido, mas estando tal situação
sub judice.
www.tce.es.gov.br

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 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.
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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MARCO ANTONIO DA SILVA

Monitoramento

Relator

UG: PMJM - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

1. DECISÃO:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

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:

Interessado: SERGIO FARIAS FONSECA

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.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheiros substituto: Marco Antonio da Silva
(relator) e Marcia Jaccoud Freitas (convocada).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 06601/2018-1
Controle

Externo

-

Fiscalização

1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Monitoramento da Decisão
1832/2017 inserta no Processo TC 3723/2014 – Tomada
de Contas Especial.
A Decisão 1832/2017 determinou:
1. CITAR na forma do art. 56, III da Lei Complementar
621/2012, os Senhores Francisco Alcemir Rosseto,
Ruy Roberto Ribeiro, José Roberto Baptista
Louvem, Neuzedino Domingos de Souza e Keyla do
Nascimento Oliveira Lopes, para, no prazo de 30
(trinta) dias, apresentarem justificativas conforme
suas responsabilidades, em relação aos indícios de
irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial
261/2017, descritos no item 2.1 do voto do relator, e/ou
recolham as importâncias devidas;
2. DETERMINAR ao atual Prefeito de Jerônimo Monteiro,
Senhor Sérgio Farias Fonseca que:

Decisão 01853/2019-8

Classificação:

FISCALIZAÇÃO – MONITORAMENTO – PREFEITURA
MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO – EXERCÍCIO DE
2009 A 2012 – DETERMINAÇÕES

–

2.1 – Apure as irregularidades na execução orçamentária
de despesas da Prefeitura de Jerônimo Monteiro, de
todas as contas bancárias, do período de 01/01/2009 a
31/12/2012, (exceto quanto a execução orçamentária
de despesas de 01/01/2012 a 30/09/2012, da conta
www.tce.es.gov.br

bancária nº 2.942.423 do Banco Banestes, que foi
objeto do TCE), conforme item 2.2.1 da Manifestação
Técnica 411/2017, e se restar ao final das apurações a
comprovação de dano ao erário, que seja instaurada
Tomada de Contas Especial, nos termos da Instrução
Normativa TC 32/2014;
2.2 – Apure todas as irregularidades na arrecadação,
contabilização e registro bancário das receitas da
Prefeitura, do período de 01/01/2009 a 31/12/2012,
conforme item 2.2.2 da Manifestação Técnica 411/2017,
e se restar ao final das apurações a comprovação de
dano ao erário, que seja instaurada Tomada de Contas
Especial, nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014;
2.3 – Apure as irregularidades relacionadas aos
empréstimos por consignações, os pagamentos
dos débitos ocorridos em folha de pagamento
(consignações), pois tais pagamentos não conferem os
valores efetivamente retidos das folhas de pagamento, do
período de 01/01/2009 a 31/12/2012, conforme descrito
no item 2.2.3 da Manifestação Técnica 411/2017, e se
restar ao final das apurações a comprovação de dano ao
erário, que seja instaurada Tomada de Contas Especial,
nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014;
3. DETERMINAR ao Senhor Sérgio Farias Fonseca,
Prefeito de Jerônimo Monteiro:
3.1 – A imediata adoção das medidas administrativas
necessárias para caracterização ou elisão do dano no
prazo de até 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art.
2º da Instrução Normativa TC 32/2014;
3.2 – Caso as medidas administrativas adotadas pela
autoridade competente não forem suficientes para
elidir o dano, seja imediatamente instaurada Tomada
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de Contas Especial, mediante autuação de processo
específico, comunicando o fato ao Tribunal, no prazo de
15 (quinze) dias, de acordo com o art. 5º da Instrução
Normativa TC32/2014;

foi concedido prorrogação de prazo para as apurações,
bem como deliberado pela exclusão de contas bancárias
sujeitas a prestação de contas a órgãos federais e
estaduais.

3.3 – Que encaminhe ao Tribunal o processo de Tomadas
de Contas Especial, no prazo de até 90 (noventa dias)
contados a partir do ato de sua instauração, conforme
arts.13 e 14 da Instrução Normativa TC 32/2014, o qual
deverá ser formalizado por esta Egrégia Corte de Contas
em autos apartados.

Mais uma vez comparece o gestor, por meio de petição
protocolizada em 13/02/2019 sob o nº 2181/2019 (doc.
34), solicitando orientação e dilação de prazo.

Considerando os itens 2 e 3 da referida decisão, o Prefeito
Municipal de Jerônimo Monteiro, Sérgio Farias Fonseca,
protocolizou, sob o nº 6509/2018 (doc. 02), pedido de
prorrogação de prazo para atender os termos da decisão
e, em seguida, protocolizou, sob o nº 12191/2018 (doc.
09), documentação reiterando o pedido de prorrogação e
solicitando a retirada de determinadas contas bancárias
da determinação.
Os autos foram encaminhados à SecexMeios, conforme
Despacho 43248/2018 (doc. 12), para análise e instrução
do pedido constante no protocolo nº 12191/2018, sobre
a retirada de algumas contas bancárias a serem auditadas
de acordo com a Decisão TC 1832/2017.
A SecexMeios exarou a Manifestação Técnica 872/2018,
opinando pela exclusão das contas bancárias listadas no
pedido do Prefeito de Jerônimo Monteiro, considerando
que já são monitoradas de forma específica.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público de
Contas, no Parecer 4702/2018, da lavra do Procurador
Luciano Vieira.
Vieram-me os autos e por meio da Decisão TC 2924/2018
(doc. 23), nos termos do meu Voto 5273/2018 (doc. 22),

Em síntese, é relatado a escassez de técnicos no quadro
de servidores do município para instituir e acompanhar
a comissão para tomada de contas de tamanha
vultuosidade;
Que a comissão tem relatado dificuldade para realizar
o serviço, sob alegação de que documentação de
2009 a 2012 não estão completas, não se conseguiu
microfilmagem de cheques que seriam necessários para
comprovação e comparação com o sistema de tesouraria;
Menciona inclusive o relato de empresa de assessoria
contratada para realizar uma auditoria nas contas
municipais de 2009/2012, cuja informação já era de
que não existiam diversos documentos e que não
possibilitou o êxito daquele trabalho. Convém registrar,
que realmente esta informação consta da primeira
intervenção da matéria nesta Corte de Contas, autos TC
6715/2013.
Informa que, mesmo após dilações de prazo concedidas
por esta Corte de Contas somente foi possível encerrar
os trabalhos na conta da Caixa Econômica Federal nº
129-4 no período de janeiro a dezembro de 2009.
Por fim, conclui:
Assim, ante as afirmativas da comissão instaurada, bem
como, a informação já anexada, nos autos do processo
administrativo nº 3097/2012, onde houve contratação
www.tce.es.gov.br

de pessoa especializada para a realização de auditoria,
e ainda assim não foi possível concretizar, é a presente
para requerer:
Orientação, de como proceder para atender as
determinações contidas na Decisão Monocrática TC1832/2017, se devemos prosseguir com a tomada
ante as informações de não localização de documentos,
das dificuldades em obtenção de microfilmagem dos
cheques da época, bem como os extratos bancários.
Ante a escassez de servidores com qualificação técnica,
para a demanda do serviço, se devemos promover
a contratação de outra empresa especializada para
realizar a auditoria, para tentar elidir possíveis atos
contrários a administração pública.
Caso superadas e não acatadas a solicitação contida nas
orientações anteriores, requer ainda a dilatação dos
prazos no intuito e ainda assim atender a determinação.
Por meio do Despacho 8583/2019-3, foram os autos a
SecexMeios para análise e instrução, que foi realizado na
Manifestação Técnica 1169/2019.
O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra
do Excelen�ssimo Procurador Luis Henrique Anastácio
da Silva, elaborou algumas determinações ao Prefeito
Municipal de Jerônimo Monteiro (Parecer do Ministério
Público de Contas 1659/2019).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o
feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto
a um julgamento, eis que observados todos os trâmites
legais e regimentais.
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A área técnica elaborou uma análise dos autos na
seguinte manifestação técnica:

Relatoria do Exmo. Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Decisão TC 732/2018, de onde se extrai:

Neste sentido também decisão ocorrida no Processo TC
2941/2015, Acórdão TC 028/2018.

Da Manifestação Técnica 1169/2019:

Para fim de análise, é preciso considerar os próximos
eventos processuais possíveis, que são três: 1)
encaminhar os autos novamente ao Município para
que busquem mais informações; 2) realizar novamente,
por iniciativa própria, procedimentos de fiscalização; 3)
arquivar os autos considerando iliquidáveis as contas em
razão do lapso temporal.

Ainda que nos precedentes hajam questões acerca
de lapso temporal e nestes autos se refira a período
compreendido entre 7 e 10 anos (2009 a 2012), o qual
seria necessário avaliar aplicabilidade (10 anos é muito?
7 anos é pouco?), existem também as circunstancias
relacionadas com a ausência (desaparecimento) de
documentos, fato que pode ser impeditivo para se
comprovar alguma irregularidade.

[...]
2. ANÁLISE TÉCNICA
Esta Corte de Contas quando da instrução dos autos
TC 3723/2014, identificando irregularidades ocorridas
junto ao pagamento de despesas e a consequente
movimentação financeira na conta bancária 2.942.423
do Banco Banestes no período de 01/01/2012 a
30/09/2012, determinou à municipalidade que
estendesse a apuração para o período de 01/01/2009
a 31/12/2012 (excetuando o já apurado), e de todas as
demais contas correntes da municipalidade.
Além disto, determinou a apuração de todas as
irregularidades na arrecadação, contabilização e
registro bancário das receitas da Prefeitura, bem como,
apurar irregularidades relacionadas a empréstimos
por consignações retidos em folhas de pagamentos de
01/01/2009 a 31/12/2012.

A primeira alternativa não se mostra efetiva, tendo em
vista as conclusões das duas Comissões de Tomada de
Contas Especial que foram instauradas pelo Município
e retornaram com a mesma alegação de falta de
documentação para definir parâmetro do possível dano
ao erário.

A) ante as informações de não localização de documentos,
das dificuldades em obtenção de microfilmagem dos
cheques da época, bem como os extratos bancários
deve-se prosseguir com a apuração?

A segunda alternativa também não se mostra efetiva
considerando que além de já terem sido realizados
procedimentos de fiscalização à época, alguns inclusive
pendentes de julgamento, estar-se-ia utilizando recursos
para fiscalização de contratos que foram executados a
mais de 10 anos. Em outras palavras, optar pela realização
de novo procedimento de fiscalização representaria
envidar esforços para exercer controle externo em atos
de 2005 a 2007, em detrimento de envidar os mesmos
esforços para exercer controle nos anos de 2016 a 2018.
Corrobora a inefetividade desta alternativa o fato de
não haver estimativa de dano ao erário, o que poderia,
ao final dos procedimentos, representar um custo de
fiscalização maior que o bene�cio obtido pelo exercício
do controle.

Há precedentes nesta Corte de Contas, citamos
Processos TC 2941/2015 e destacamos o TC 3396/2016,

Dessa forma, sugere-se a adoção da terceira alternativa
com as seguintes fundamentações.

É de se notar que foi determinado a apuração
administrativa dos fatos e ao final, identificando-se
danos ao erário fosse instaura a tomada de contas.
Quanto às indagações do gestor podemos trazer os
seguintes apontamentos:

www.tce.es.gov.br

Amparo às situações acima é encontrado no artigo 90 da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012:
Art. 90. As contas serão consideradas iliquidáveis quando
caso fortuito ou de força maior, comprovadamente
alheio à vontade do responsável, tornar materialmente
impossível o julgamento de mérito, hipótese em que
o Tribunal ordenará o trancamento das contas e o
consequente arquivamento do processo.
Desta forma, jurisprudência há no sentido de considerar
contas iliquidáveis ante a impossibilidade de se encontrar
documentos necessários a amparar e comprovar
eventuais irregularidades.
Por outro lado, restou demonstrado e apurado junto
ao processo TC 3723/2014, o êxito nas análises de
conta bancária do Banestes, ao menos de determinado
período, inclusive já julgado neste Tribunal.
Na petição que agora nos manifestamos, consta a
afirmação de que se apurou os fatos relacionados com
a conta da Caixa Econômica Federal nº 129-4 no período
de janeiro a dezembro de 2009.
Assim, é possível que se proceda as apurações com os
dados conhecidos e encontrados, como já ocorrera nas
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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contas acima.
Em relação às apurações impossibilitadas, deve-se
registrar e relatar todos os fatos relacionados aos casos,
devidamente consolidados em relatório da comissão de
apuração administrativa, levando-o ao Controle Interno e
a Procuradoria Jurídica para parecer e manifestação, bem
como, à autoridade administrativa para homologação
da apuração produzida, de modo a deixar exaurido as
instâncias de controle na municipalidade.
B) Diante da escassez de servidores no município é
possível a contratação de empresa especializada para
realizar auditoria?
Em relação ao tema, buscamos junto ao sistema mapjuris
desta Corte de Contas e constatamos que no exercício de
2018, por meio de Parecer Consulta 09/2018, o Plenário
do TCEES deliberou:
1.2.1) A elaboração do orçamento é considerada
atividade con�nua e permanente do Poder Executivo e
como tal deve ser realizada pelo quadro de servidores
permanentes do ente com ingresso aos quadros
mediante concurso público, ressalvados os casos de
cargos em comissão para o desempenho de atividades
de chefia, direção e assessoramento;
1.2.2) Situações excepcionais podem surgir em que seja
necessária a contratação de servidores temporários e/
ou empresa terceirizada, desde que não decorrentes de
negligência do gestor, nas hipóteses abaixo consoante
fundamentação constante do voto:
Serviços altamente especializados;
Excesso repentino de demandas;
Situações com potencial conﬂito de interesse.

Assim, há situações em que se permite a contratação,
cabendo ao gestor na opção de “terceirizar” a execução,
justificar devidamente e demonstrar sua legalidade.

com base nas argumentações e ocorrências é possível
reconhecer desde já que o gestor tenha, de fato,
dificuldade nas apurações demandadas.

Por outro lado, especificamente quanto a tomada de
contas especial, o art. 4º da IN 32/2014, aprovada em
Plenário, define que:

Some-se a escassez de servidores como mencionado
pelo gestor (necessário executar tarefas diárias e
rotineiras além de executar a apuração determinada),
o reconhecimento de número de contas, exercícios e
documentações comprobatórias.

Art. 4º Após a instauração, a tomada de contas especial
será conduzida por servidores públicos, titulares de
cargo ou emprego público, de provimento efetivo,
designados em comissão ou mesmo individualmente,
competindo-lhes a formação, condução e instrução do
procedimento.
Ou seja, há norma interna regulamentadora nesta Corte
de Contas que define a necessidade de que a tomada
de contas especial deve ser conduzida por servidores
públicos, de forma que em relação específica a tal
situação (tomada de contas especial instaurada), parecenos que qualquer alteração deste regramento deverá ter
aquiescência e deliberação do Pleno.
C) Dilação de prazos para cumprir determinações:
Amparado em relatos da comissão de apuração dos
fatos apontados nos autos, e reconhecendo a escassez
de servidores na municipalidade que possam atendêlos no tempo adequado e aprazado, comparece o gestor
solicitando dilação de prazos.
Registra-se que é reincidente a solicitação de prazos,
inclusive em outro momento gestor do Município
de Jerônimo Monteiro foi sancionado com multa
pecuniária em razão de atraso/omissão em apuração/
encaminhamento.
A concessão de prazo, naturalmente, é uma deliberação
que deve ser tomada nas instâncias superiores, porém,
www.tce.es.gov.br

Com a finalidade de apresentar opções de solução e
sugestão de regularização dos fatos, ressalta-se que esta
Corte de Contas tem admitido e, inclusive determinado,
em diversas situações que os gestores municipais
apresentem Plano de Ação, indicando a ação que será
adotada para solucionar uma questão (o que? E o como
vai fazer?), o prazo em que se dará a conclusão e o agente
responsável pela execução. Cita-se TC 1986/2016, TC
3431/2016, TC 1253/2017, TC 3432/2016, TC 5487/2015,
entre outros.
Desta forma, nos parece possível que seja oportunizado
ao gestor elaborar um plano de ação, contemplando
um cronograma, onde se indica a conta bancária a ser
apurada, o prazo para apuração (máximo de 60 dias por
conta), o responsável pela condução dos trabalhos e
encaminhe a esta Corte de Contas no prazo de 30 dias
para que haja análise e aprovação do mencionado Plano
de Ação.
Lado outro impõe-se cientificar o gestor, além dos
termos identificados na IN 32/2014, que por meio
de Prejulgado, Processo TC 13584/2015, Acórdão TC
959/2017, foi definido:
1) Ser dispensado o encaminhamento a este Tribunal da
TCE cujo valor do débito, atualizado monetariamente,
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63

ATOS DA 1a CÂMARA

seja igual ou inferior a valor determinado em
normativo do Tribunal de Contas de dispensa para
encaminhamento a esse Tribunal de Tomada de Contas
Especial instaurada em unidade jurisdicionada, ou outro
valor determinado em norma mais específica, caso
em que a quitação somente será dada ao responsável
mediante o pagamento, ao qual continuará obrigado,
permanecendo a autoridade competente no órgão de
origem com a obrigação de apurar os fatos, identificar os
responsáveis, quantificar o dano e obter o ressarcimento;
2) Em caso de envio pela autoridade administrativa a
este Tribunal de Tomada de Contas Especial cujo valor do
débito, atualizado monetariamente, seja igual ou inferior
a valor determinado em normativo do Tribunal de Contas
de dispensa para encaminhamento a esse Tribunal de
Tomada de Contas Especial instaurada em unidade
jurisdicionada, deverá o respectivo processo nesta Corte
ser arquivado e a TCE devolvida à origem para o devido
prosseguimento, caso em que a quitação somente
será dada ao responsável mediante o pagamento, ao
qual continuará obrigado, permanecendo a autoridade
competente no órgão de origem com a obrigação de
apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o
dano e obter o ressarcimento;
Entretanto, não há previsão legal mas deve-se estabelecer
como necessário, sempre que houver comunicação de
instauração de tomada de contas especial a esta Corte
de Contas, ainda que da apuração efetivada não decorra
obrigatoriedade de encaminhamento dos autos, mister
se faz que seja cientificado o tribunal, por meio de o�cio
com informações minimamente básicas para que o
processo autuado em razão do referido comunicado não
seja objeto de instrução em razão de omissão.

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante de todo o exposto, sugere-se o encaminhamento
dos autos ao Gabinete do Conselheiro Relator, para
conhecimento da presente manifestação com finalidade
de subsidiá-lo na proposição que venha a adotar.
Ratifico integralmente o posicionamento do
Ministério Público para tomar como razão de decidir
a fundamentação exarado no Parecer do Ministério
Público de Contas 1659/2019, abaixo transcrito:
Do Parecer do Ministério Público de Contas 1659/2019:
[...]
Não se pode olvidar que a proteção do Erário foi erigida
a bem jurídico tutelado pela Constituição Federal, que,
inclusive, afastou, em relação à pretensão reparatória,
uma das maiores garantias do indivíduo, corolário
do princípio da segurança jurídica – a da prescrição
das pretensões pelo decurso do tempo. O instituto da
imprescritibilidade é excepcionalíssimo e denota a
relevância do Erário para o Estado brasileiro.
No Processo TC 3723/2014, que originou os presentes
autos, irregularidades graves na execução orçamentária
de despesas da Prefeitura de Jerônimo Monteiro, no
período de 01/01/2012 a 30/09/2012, tão somente
da conta bancária nº 2.942.423 do Banco Banestes,
ensejaram dano ao Erário no valor de R$ 118.570,94
(cento e dezoito mil, quinhentos e setenta reais e
noventa e quatro centavos), consoante Acórdão TC017/2018 – Primeira Câmara.
Ora, um dos apontamentos que são objeto da
apuração em análise refere-se exatamente à execução
orçamentária de despesas da Prefeitura de Jerônimo
Monteiro, todavia, referente a todas as contas bancárias
www.tce.es.gov.br

no período de 01/01/2012 a 30/09/2012 (exceto a
conta bancária nº 2.942.423 do Banco Banestes), o que
pode ter ensejado dano ao erário de proporções muito
maiores.
Outrossim, cumpre destacar que as condenações do
Processo TC 3723/2014 (Acórdão TC-017/2018 – Primeira
Câmara) originaram-se de tomada de contas especial
também determinada por essa Corte e também levada
a efeito pela Prefeitura de Jerônimo Monteiro, motivo
pelo qual não merece prosperar a alegação do gestor
nos presentes autos de que “há escassez de servidores
com qualiﬁcação técnica, para a demanda do serviço”,
mormente porque os prazos têm sido reiteradamente
prorrogados.
Destarte, considerando a Manifestação Técnica
01169/2019-1, pugna o Ministério Público de Contas
seja determinado ao Prefeito de Jerônimo Monteiro:
que “se proceda as apurações com os dados
conhecidos e encontrados [...] Em relação às apurações
impossibilitadas, deve-se registrar e relatar todos os
fatos relacionados aos casos, devidamente consolidados
em relatório da comissão de apuração administrativa,
levando-o ao Controle Interno e a Procuradoria Jurídica
para parecer e manifestação, bem como, à autoridade
administrativa para homologação da apuração
produzida, de modo a deixar exaurido as instâncias de
controle na municipalidade”;
que a tomada de contas especial seja “conduzida por
servidores públicos, titulares de cargo ou emprego
público, de provimento efetivo”, nos termos do art. 4º
da IN 32/2014;
considerando que o escopo dos presentes autos é maior
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do que o do Processo TC 3723/2014 e que “é reincidente
a solicitação de prazos”, que elabore “plano de ação,
contemplando um cronograma, onde se indica a conta
bancária a ser apurada, o prazo para apuração (máximo
de 60 dias por conta), o responsável pela condução
dos trabalhos e encaminhe a esta Corte de Contas no
prazo de 30 dias para que haja análise e aprovação do
mencionado Plano de Ação”, sob pena de aplicação de
multa;
“ainda que da apuração efetivada não decorra
obrigatoriedade de encaminhamento dos autos”, que
essa Corte de Contas seja cientificada “por meio de
ofício com informações minimamente básicas para que o
processo autuado em razão do referido comunicado não
seja objeto de instrução em razão de omissão”.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites
processuais e legais, subscrevendo em todos os seus
termos o parecer do Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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 Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, relator, por:
1.1. DETERMINAR ao Prefeito de Jerônimo Monteiro, Sr.
Sérgio Farias Fonseca:
1.1.1. Que “se proceda as apurações com os dados
conhecidos e encontrados [...] Em relação às apurações

impossibilitadas, deve-se registrar e relatar todos os
fatos relacionados aos casos, devidamente consolidados
em relatório da comissão de apuração administrativa,
levando-o ao Controle Interno e a Procuradoria Jurídica
para parecer e manifestação, bem como, à autoridade
administrativa para homologação da apuração
produzida, de modo a deixar exaurido as instâncias de
controle na municipalidade”;
1.1.2. Que a tomada de contas especial seja “conduzida
por servidores públicos, titulares de cargo ou emprego
público, de provimento efetivo”, nos termos do art. 4º
da IN 32/2014;
1.1.3. Considerando que o escopo dos presentes autos
é maior do que o do Processo TC 3723/2014 e que
“é reincidente a solicitação de prazos”, que elabore
“plano de ação, contemplando um cronograma, onde
se indica a conta bancária a ser apurada, o prazo para
apuração (máximo de 60 dias por conta), o responsável
pela condução dos trabalhos e encaminhe a esta Corte
de Contas no prazo de 30 dias para que haja análise e
aprovação do mencionado Plano de Ação”, sob pena de
aplicação de multa;
1.1.4. “Ainda que da apuração efetivada não decorra
obrigatoriedade de encaminhamento dos autos”, que
essa Corte de Contas seja cientificada “por meio de
o�cio com informações minimamente básicas para que
o processo autuado em razão do referido comunicado
não seja objeto de instrução em razão de omissão”.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
www.tce.es.gov.br

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator), Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01888/2019-1
Processo: 06971/2013-4
Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz
Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Interessado: PREFEITURA ARACRUZ
Responsável: ADEMAR COUTINHO DEVENS, VALTER
MOREIRA, MARIO BRUNO HINGST MANZOLILLO,
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIFUSAO SOCIAL
Procuradores: WELLINGTON BORGHI (OAB: 9435-ES),
JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO (OAB: 29114-ES)
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – SOBRESTAR – DAR
CIÊNCIA – RETORNAR OS AUTOS AO RELATOR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial,
proveniente do Acórdão TC 351/2013, exarado nos autos
do Processo TC 3584/2007, para fins de apuração das
irregularidades apontadas no Contrato de Prestação de
Serviço 222/2001, firmado entre a Prefeitura Municipal
de Aracruz e o Instituto Brasileiro de Difusão Universitária
– IBDS, posteriormente nominado Instituto Brasileiro
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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de Difusão Social – IBDS, em razão da irregularidade
apontada no subitem 2.1 da Instrução Técnica Inicial –
ITI nº 0020/2017-3.
Na sequência dos atos e fatos, a Eminente Conselheira
em Substituição, Dra. Márcia Jaccoud Freitas, nos termos
da Decisão Monocrática nº 01821/2018-1, determinou
a citação dos Srs. Ademar Coutinho Devens e Valter
Moreira, que em resposta aos Termos de Citação
nº 01193/2018-5 e 01194/2018-1, apresentaram as
alegações de defesa e documentos insertos nos eventos
07-20 e 24-25.
A área técnica, através da Secretaria de Controle
Externo de Saúde e Assistência Social, nos termos
da Manifestação Técnica 01351/2019-5 opinou pela
suspensão dos presentes autos até posterior deliberação
no Processo TC 8.165/2017.
O Ministério Público de Contas, através da Manifestação
00222/2019-4, da lavra do Procurador Dr. Luciano Vieira,
acompanhou o posicionamento da área técnica.
É o sucinto relatório.
VOTO
1. DA FUNDAMENTAÇÃO:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, nos
termos da Manifestação Técnica 01351/2019-5, assim
se posicionou, litteris:
[...]
2. DA DECISÃO TC 5.076/2017
Extrai-se do dispositivo da Decisão 5.076/2017 (processo
TC 8.165/2017), que foi determinada pelo Plenário desta
Corte de Contas, a suspensão dos efeitos do Acórdão
351/2017 (processo TC-3.584/2007) que gerou este

processo de Tomada de Contas.

de deliberação que submeto à consideração.

Dessa forma, sem adentrar no mérito da Tomada de
Contas, sugere-se a suspensão deste processo até
posterior deliberação no processo TC 8.165/2017.

LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:

Conselheiro Relator
1. DECISÃO:

Ante o exposto, sugere-se a suspensão deste
processo até posterior deliberação no processo TC
8.165/2017(Pedido de Revisão). – g.n.

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:

O douto representante do Parquet de Contas, nos termos
da Manifestação 00222/2019-4, anuiu o posicionamento
da área técnica.

1.1. SOBRESTAR os presentes autos, mantendo-o
acautelado em gabinete, até posterior deliberação no
Processo TC 8.165/2017, pelas razões antes expendidas;

Assim, constato que a área técnica, acompanhada do
Parquet de Contas suscitou a suspensão dos presentes
autos até a deliberação do Processo TC nº 8165/2017.
Frisa-se, que o Processo TC nº 8165/2017 trata de Pedido
de Revisão, interposto pelo Sr. Ademar Coutinho Devens,
em face do Acórdão TC nº 00351/2013-4, pendente
de julgamento, cuja relatoria pertence ao Eminente
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Diante dos elementos constantes dos autos, entendo
que se faz necessária a deliberação do Processo TC
8165/2017 para que, posteriormente, se dê andamento
aos tramites destes autos, até porque, a decisão naqueles
autos poderá repercutir neste processo.
Desse modo, entendo que assiste razão a área técnica e
ao Parquet de Contas, motivo pelo qual coaduno com tal
entendimento.
2. DOS DISPOSITIVOS:
Por todo o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o colegiado aprove a seguinte proposta
www.tce.es.gov.br

1.2. DAR CIÊNCIA aos interessados, após retornem os
autos ao Relator.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
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 01875/2019-4
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 03554/2018-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Auditoria
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Exercício: 2018

Plenário não ﬁxe prazo diferente:

UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

2.1.1.1 Cumpra as DETERMINAÇÕES abaixo relacionadas,
com base no artigo 7º, da Resolução TC nº 298/2016
e nos critérios legais referentes a cada achado de
auditoria exposto no item 2 do Relatório de Auditoria
00018/2018-4, em especial o art. 37 da CF e o art. 11 da
LRF, alertando-o de que o não atendimento injustiﬁcado
o sujeita às sanções previstas no art. 1º, inciso XXXII e
artigo 135, inciso IV, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c
artigo 389, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, que
cuida do Regimento Interno deste Tribunal:

Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
Responsável: JOAO CARLOS LORENZONI
Interessado: ELIETE MARIA WASSEM STEIN, DAVID
KLIPPEL, SOLANGE LEMKE LAMPIER, FERNANDA
AUGUSTA DA SILVA LEITE TARGUETA
FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA DE RECEITA PÚBLICA ANÁLISE DO PLANO DE AÇÃO - IMPROPRIEDADES DETERMINAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA:
Trata-se de auditoria temática na área de receitas
públicas, realizada na Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano, relativo ao Plano Anual de Fiscalização 2018, que
teve como objetivo analisar a estrutura legislativa, �sica
e organizacional da administração tributária municipal,
identificando deficiências e vulnerabilidades que podem
ser objeto de aprimoramento mediante futuro Plano de
Ação a ser estabelecido entre a Prefeitura e o TCE/ES.
Da auditoria decorreu o Relatório de Auditoria
00018/2018-4 e a Instrução Técnica Inicial 00309/20183, cujo item 2 – Propostas de Encaminhamento sugere
a notificação do Prefeito Municipal para atender, em
especial, o seguinte:
2.1.1 NOTIFICAR o atual Prefeito de Marechal Floriano,
nos termos do artigo 8º da Resolução TC nº 298/2016
c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III, da Resolução
TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno deste
Tribunal c/c o artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica deste
Tribunal, para que, no prazo de 90 (noventa) dias, caso o

2.1.1.1.1 Consolidar as medidas propostas visando
solucionar os problemas identiﬁcados pela presente
auditoria em um Plano de Ação, no modelo
exempliﬁcativo previsto no Apêndice 1 do Relatório
de Auditoria 00018/2018-4, para avaliação e futuro
monitoramento por parte deste Tribunal nos termos
dos artigos 10 da Resolução TC nº 298/2016 e 194 da
Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal.
a) O detalhamento das ações deve ser suﬁciente para
que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento no
tempo – em geral, efetuado pelos responsáveis por cada
setor especializado dentro da estrutura da administração
municipal – uma vez que deve ser garantida a estrutura
necessária à sua implementação;
b) O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado,
especialmente com as assinaturas dos responsáveis
legais, de acordo com as competências previstas na
lei municipal de estrutura administrativa vigente,
visando à continuidade administrativa e à efetividade
do saneamento das impropriedades apontadas pelo
relatório de auditoria.
www.tce.es.gov.br

Manifestando-se nos autos, o Parquet de Contas emitiu
o Parecer 03180/2018-1, anuindo à proposição da Área
Técnica.
Por meio da Decisão 01964/2018-1, a proposta da Área
Técnica foi encampada pelo colegiado.
Após notificação, o Prefeito Municipal de Marechal
Floriano protocolou documentação correspondente
ao Plano de Ação, sendo, em seguida, os autos
encaminhados ao Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia – NCE, que procedeu à análise
do plano de ação encaminhado, produzindo assim a
Manifestação Técnica 00335/2019-4, que opinou nos
seguintes termos:
Ante todo o exposto na presente instrução, quanto às
impropriedades encontradas no plano de ação sob
análise, considerando as proposições apresentadas pela
equipe de auditoria por meio do Relatório de Auditoria
TC 18/2018, sugere-se ao Egrégio Plenário desta Corte
de Contas, independentemente de outras providências
julgadas convenientes, a adoção das seguintes propostas:
3.1 NOTIFICAR o Prefeito Municipal de Marechal
Floriano, nos termos do artigo 8º da Resolução TC nº
298/2016 c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III, da
Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal c/c o artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica
deste Tribunal, para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
caso o Plenário não ﬁxe prazo diferente:
3.1.1 Cumpra as DETERMINAÇÕES dispostas da presente
instrução, para os subitens 2.8, 2.10 e 2.11, com base no
artigo 7º, da Resolução TC nº 298/2016 e em especial o
art. 37 da CF e o art. 11 da LRF, alertando-o de que o não
atendimento injustiﬁcado o sujeita às sanções previstas
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal.
3.1.2 Assim, não obstante as ressalvas concernentes a responsabilização pelo cumprimento das ações indicadas no item presente, sugerimos DETERMINAR ainda ao Prefeito de
Marechal Floriano, a bem dos Princípios da Continuidade Administrativa e do Interesse Público a imediata implementação das referidas ações com as correções propostas desta
instrução, observando e aproveitando-se das recomendações também exauridas nesta manifestação técnica.
Com isso, não se está exigindo formalismo demasiado do município, mas tão somente, o cumprimento da decisão TC 1964/2018, para que no futuro monitoramento esta Corte de
Contas tenha condição de avaliar todas as medidas propostas, todas executadas, todos problemas decorrentes e tenha claro eventuais responsabilidades.
Por ﬁm, sugerimos desde já o Controle Interno do Município, proceda ao monitoramento do cumprimento do presente Plano de Ação, encaminhando, a este Tribunal de Contas, o
resultado do referido monitoramento, conforme previsto no artigo 42, inciso IV c/c artigo 43, inciso VI, da Lei complementar 621, de 08 de março de 2012, incluindo o cumprimento
das alterações aqui sugeridas.
Instado a se manifestar, o Parquet de Contas emitiu o Parecer 00628/2019-2, anuindo ao posicionamento da Área Técnica.
É o breve relatório.
VOTO
FUNDAMENTAÇÃO
Após regular notificação, a autoridade municipal encaminhou a esta Corte o seu Plano de Ação, no intuito de atender à Decisão 01964/2018-1, plano esse que consta da Peça
Complementar 24488/2018-1, junto ao e-TCEES.
Analisando o seu teor, a Área Técnica procedeu a quadro, que consta da Manifestação Técnica 00335/2019-4, cuja uma de suas colunas são suas considerações acerca do tópico do
Plano de Ação. Abaixo, segue transcrição:
ANEXO
DATAS DE INÍCIO E CONCLUSÃO AÇÃO CORRETIVA
AÇÃO PROPOSTA PELO GESTOR

RESPONSÁVEL

2.1 LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO DISPONIBILIZADA •. Manter consolidada a legislação tributária municipal em texto único para ser disponibilizado para consulta dos contriADEQUADAMENTE PARA CONSULTA
buintes e da própria administração, consignando ali todas as leis que foram revogando, alterando ou acrescentando dispositivos regulamentadores;
•. Publicar a legislação municipal consolidada em vigor aplicável no endereço eletrônico do Município;
•. Disponibilizar acesso simplificado e de fácil identificação à legislação tributária disponível no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal, indicando de forma expressa as principais leis tributárias em vigor no Município;
• Implantar procedimentos definidos de consolidação e publicação online das normas tributárias, atribuindo expressamente estas competências a determinado(s) setores e/ou agentes públicos, de forma que as normas estejam permanentemente
consolidadas e publicadas no endereço eletrônico da Prefeitura.

O que será feito?
Consolidação da legislação tributária em texto único.
Disponibilizar link no sitio da Prefeitura “Legislação Tributária”. Atualização da página da “Legislação Tributária”.
Como será feito:
Será realizada a consolidação das atuais normas municipais relativas à legislação tributária.
Criar link no sitio da Prefeitura “Legislação Tributária”.
Divulgação das leis atualizadas na página da “Legislação Tributária” (Lei Complementar Nº 007, de
26/10/2018- altera a Lei Municipal Nº 488-2003).

Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Controle Interno.

2.2 ALÍQUOTA EFETIVA DO ISS INFERIOR AO LIMITE • Elaborar e encaminhar a Câmara Municipal projeto de Lei que exclua o inciso II do art. 173 da Lei Municipal 488/2003, a fim
CONSTITUCIONAL DE 2%
de excluir a possibilidade de isenção dos serviços descritos.
• Deixar de aplicar a isenção imediatamente, sob pena de incorrer em ato de improbidade administrativa, nos termos do
art. 10-A da Lei 8.249/1992, podendo, sendo caso, também, propor devida ação de inconstitucionalidade em face de tais
dispositivos da Lei Municipal.
• Deixar de aplicar qualquer tipo de bene�cio fiscal que resulte em uma alíquota efetiva inferior a 2% para os serviços não excepcionados no §1°, do art. 8-A da LCF 116/03.

O que será feito:
Projeto de lei alterando a lei Municipal n° 488/2003.
Deixar de aplicar a isenção imediatamente.
Deixar de aplicar qualquer tipo de bene�cio fiscal que resulte em uma alíquota efetiva inferior a 2%.
Como será feito:
Minuta de Projeto de lei com adequações e encaminhamento a Câmara Municipal.

Secretaria Municipal de Finanças, Procuradoria Ge- Inicio:
ral do Município e Secretaria Municipal de Contro- 13/03/2018
le Interno.
Termino:
20/12/2018

ACHADO

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

www.tce.es.gov.br

CONSIDERAÇÃO DO AUDITOR TCEES
Inicio:
13/09/2018

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

Conclusão:
20/12/2018

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.
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2.3 AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA •. Elaborar e encaminhar, à Câmara Municipal, projeto de Lei:
DE VALORES
a) revisando a Planta Genérica de Valores do município, com base no que dispõe o art. 97, IV, do CTN, com o objetivo de que
reﬂita, adequadamente, a realidade imobiliária local e contemple possíveis valorizações e ou desvalorizações havidas em função das transformações urbanas, observando os seguintes aspectos:
I) a avaliação de imóveis, para fins de tributação, deve ser efetuada por profissionais habilitados para atividade técnica de avaliar imóveis, conforme Resolução Confea 345/90 c/c Lei Federal 5.194/66 e Lei Federal 12.378/2010;
II) a avaliação de imóveis deve ser referenciada em boas práticas reconhecidas e aceitas para o exercício dessa função (NBR
14653-1:2001 e 14653-2:2004, da ABNT);
III) a médias dos quocientes dos valores avaliados, conforme constam no cadastro fiscal, em relação aos preços praticados no
mercado para cada tipo de imóvel (nível de avaliação), deve ficar entre 70% (setenta por cento) e 100 % (cem por cento), conforme o §4° do art. 30 da Portaria 511/09 do Ministério das Cidades;
b) prevendo a gradação de eventuais aumentos individuais acentuados, decorrentes da instituição da Planta Genérica de Valores, de forma a respeitar o princípio da não-surpresa e da capacidade contributiva. Por exemplo, escalonar um eventual aumento de 40% em quatro aumentos anuais de cerca de 10%.
•. Elaborar e encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei que estabeleça obrigatoriedade de revisão da PGV pelo Poder
Executivo em períodos de no máximo 4 anos para municípios acima de 20 mil habitantes ou 8 anos para os demais, com base
nos §§ 2º e 3º, do art. 30, da Portaria 511/09 do Ministério das Cidades, com vistas a que a PGV reﬂita as transformações urbanas havidas no período, como por exemplo, dispõe a LC 91/2014, do Município de Curitiba.
• Dar ciência à Câmara Municipal quanto à ausência de revisão tempestiva da Planta Genérica de Valores.

O que será feito:
Contratação de empresa visando elaboração da atualização da Planta Genérica de Valores, após será encaminhada a Câmara Municipal o Projeto de Lei.
O que será feito:
Será contratada uma empresa especializada para a prestação de serviços de elaboração da Planta Genérica de Valores, uma vez que o Município não dispõe de pessoal com as qualificações técnicas exigidas.

Procuradoria Geral do Município, Secretaria Municipal de Finanças (através do Setor de Tributação) e
Secretaria Municipal de Obras (através do engenheiro) ficaram responsáveis de acompanhar a fiscalização dos serviços a serem prestados pela empresa a
ser contratada.

Início:
O proposto se apresenta condizente com as
A solicitação da licitação para contratação da em- propostas de encaminhamento inseridas no
presa foi protocolada sob
Relatório de Auditoria pela Equipe.
o nº 8454/2018 em
Importante que a empresa contratada respei06/09/2018.
te as normas técnicas para elaboração da PGV.
Acerca do prazo, impreterível que a ação da
Conclusão:
empresa contratada e posterior encaminha120 dias após a conclusão da atualização da
mento do Projeto de Lei a Câmara MuniciPlanta Genérica
pal ocorram até o final do exercício do atude Valores pela empresa
al mandato.
contratada.
Conquanto, quanto antes o projeto de lei for
aprovado, mais rápido a gestão usufruirá da
retribuição financeira da proposta.

2.4 IRREGULARIDADES NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

O que será feito:
Projeto de Lei que institua e estabeleça valor inicial para a URMF e os critérios de atualização monetária
da base de cálculo do IPTU, e o índice oficial de inﬂação a ser utilizado (podendo inclusive adotar o IPCA-E já adotado para correção da URMF)
Como será feito:
Minuta de Projeto de Lei com adequações e encaminhamento a Câmara Municipal.

Secretaria Municipal de Finanças,
Procuradoria Geral do Município e
Secretaria Municipal de Controle Interno.

Inicio:
20/09/2018
Conclusão:
31/03/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.
Importante que após a aprovação o respectivo projeto de lei, é necessário que anualmente seja expedido decreto dando publicidade
ao índice oficial adotado, de modo que tal índice corresponda exatamente ao índice optado pelo município, no caso indicado o IPCA-E.

• Elaborar e encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal estabelecendo os critérios de atualização monetária da base
de cálculo do IPTU, e o índice oficial de inﬂação a ser utilizado, podendo inclusive adotar o IPCA-E já adotado para correção da URMF;
•. Implementar a atualização monetária anual da base de cálculo do IPTU, inclusive para o próximo exercício, utilizando o índice oficial de inﬂação adotado em lei pelo Município, expedindo decreto sempre no início de cada exercício a fim de divulgar o índice a ser aplicado;
•. Realizar a atualização monetária da base de cálculo do IPTU para o próximo exercício, observando de maneira expressa,
no Ato correspondente o necessário montante de atualização definido no índice de inﬂação adotado pelo município e sua
forma de cálculo, sem aplicar acréscimo ou decréscimo ao índice oficial, ou seja, aplicando o mesmo em sua integralidade.
• Elaborar e encaminhar Projeto de Lei que institua e estabeleça valor inicial para a URMF.

2.5 IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE BENEFÍ- • Implementar procedimentos normatizados para formalização e renovação de atos de concessão de bene�cios fiscais em faCIOS FISCAIS
vor dos contribuintes, a fim de que as condições legais para usufruto sejam devidamente averiguadas e comprovadas inicialmente e a cada exercício por meio de regular processo administrativo, possibilitando que a análise do pedido de concessão
seja devidamente motivado e que seja imprescindível a aposição de parecer técnico lavrado por agente público integrante da
carreira específica de fiscalização tributária;
• Revisar todos os atos de reconhecimento de imunidade e de concessão de isenção que ensejaram a não incidência de impostos referentes ao exercício de 2017, adotando os seguintes procedimentos: 1) Identificar as inscrições constantes do cadastro que não foram objeto de lançamento de impostos; 2) Verificar a existência de processo administrativo ou documentação suporte em que seja possível avaliar a regularidade da concessão; 3) Caso não tenha sido formalizado processo administrativo ou a documentação esteja incompleta, notificar os contribuintes beneficiados, visando à ratificação dos atos
com as informações e documentos que comprovem a manutenção da condição de isentos ou imunes, formalizando o devido processo administrativo caso ainda não exista; 4) Verificar especialmente se as isenções concedidas estão amparadas
em leis municipais específicas; 5) Em caso da não regularização, efetuar lançamentos de o�cio através de regular notificação destes contribuintes, observando o prazo decadencial (5 anos a contar do fato gerador do tributo); 6) Registrar o resultado dessa revisão geral em relatório circunstanciado, formalizado em processo administrativo municipal para futura apresentação quando do monitoramento desta auditoria, fazendo constar menção expressa e conclusiva sobre cada item dos procedimentos acima descritos;
• Implantar e implementar procedimento de inserção, no sistema de arrecadação, de campos específicos para o registro do tipo de bene�cio concedido (isenção) ou reconhecido (imunidade) e da fundamentação legal correspondente, de forma a possibilitar a atuação dos controles interno e externo, e a elaboração de relatórios gerenciais.

O que será feito:
O Setor de Tributação com auxílio da Secretaria MuniBaixar normativo regulamentando a concessão de bene�cios fiscais, revisando todos os atos de isenção cipal de Controle Interno na expedição de normativo
existentes através de recadastramento.
{Instrução Normativa).
Como será feito:
Levantamento dos bene�cios concedidos e atualização.
1- Solicitar o bene�cio através de requerimento no protocolo central, com documentos em anexo, dando
início ao Processo Administrativo para análise.
2 - Levantamento de concessão de isenção:
·• O�cio solicitando autorização para recadastramento das isenções - relação de todas as isenções em
anexo;
•. Baixar ato - Decreto Normativo -estabelecendo:
� Recadastramento dos isentos
� Documentação a ser apresentada
� Período para recadastrar isentos
� Se perder o prazo do recadastramento, fará somente no próximo IPTU
• Notificação
• Relatório final

Inicio:
Imediata
Conclusão:
31/03/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

2.6 INEXISTÊNCIA DE CARREIRA ESPECÍFICA PARA
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO

• Elaborar e encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal, alterando a LM 816/2008 (Lei Municipal que alterou a Lei
567/2005), para que a mesma altere a exigência de escolaridade de nível médio de ensino para o nível superior e, consequentemente, reenquadre os servidores ocupantes de cargos ligados diretamente à fiscalização tributária, sejam eles de Agente
de Arrecadação ou mesmo de Agente Tributário, dando-lhe provimento por meio de concurso público com exigência tão somente de nível superior de escolaridade;
•. Estruturar o plano de carreira de fiscal de tributos municipais (atual Agente de Arrecadação ou Agente Tributário), em
consonância com a essencialidade e a priorização de recursos previstas constitucionalmente para a função (art. 37, XXII
da CFB/88);
• Evidenciar as ações de fiscalização tributária tão somente em apenas uma carreira, haja vista que, atualmente no município, coexistem dois cargos para atuar na fiscalização de tributos municipais (Agente de Arrecadação e Agente Tributário), sendo sugerido o aproveitamento das atribuições dos mesmos que, embora fixadas indevidamente por meio de Decreto, podem
atender plenamente aquelas notadamente ligadas, por exemplo, à fiscalização e ao lançamento de tributos, à modificação,
suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário.

O que será feito:
Criação de carreira especifica de fiscal de tributos de nível superior e plano de cargos com expressa previsão de atribuições adstritas à administração tributária.
Como será feito:
Elaborando e encaminhando a Câmara Municipal projeto de Lei que crie carreira especifica de fiscal de tributos de nível superior, com o acréscimo da carreira no plano de cargos.

Gabinete, SEMUF, Procuradoria, SEMAD e Setor de RH.

Inicio:
20/09/2018
Conclusão:
30/09/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

2.7 CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DESPROVIDOS DE ATRIBUIÇÕES LEGAIS EXPRESSAS

• Elaborar e encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei que estabeleça expressamente todas as atribuições e competências necessárias ao pleno exercício das carreiras específicas de Agente de Arrecadação e Agente Tributário, notadamente aquelas relacionadas aos �tulos III e IV do CTN, quais sejam: fiscalização e lançamento de tributos; e modificação, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, não especificadas pela, uma vez que a LM Nº 567/2005 (Plano de Carreira) não
estipulou tais atribuições e competências;
• Elaborar e encaminhar à Câmara Municipal projeto de Lei que regulamente os cargos de Chefe de Departamento e Chefe de
Serviços, estabelecendo suas atribuições e competências para o exercício das atividades necessárias, observando que as respectivas funções são de chefia, direção ou assessoramento .

O que será feito:
Projeto de Lei regulamentando os cargos e estabelecendo as atribuições e competências.

SEMUF e Procuradoria

Inicio:
20/09/2018
Conclusão:
30/09/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

Como será feito:
Minuta de Projeto de Lei com adequações e encaminhamento a Câmara Municipal.

www.tce.es.gov.br
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2.8 NÃO PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

2.9 INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E/OU REGISTRO
IRREGULAR DA EXECUÇÃO DE SUAS DESPESAS

•. Implantar e implementar um programa de capacitação destinado aos agentes da administração tributária visando ao desempenho de suas atribuições específicas, orientando-os no sentido de obter os resultados desejados pela Administração, estimular o desenvolvimento funcional, criando condições propícias ao constante aperfeiçoamento dos servidores, conforme
mencionado no capítulo 2 da Seção IV do Manual do Prefeito, IBAM, 2013.
Sugere-se a criação de um grupo de servidores que seja responsável por apresentar a Administração Municipal eventuais demandas de capacitação, decorrentes de insuficiências técnicas e práticas deparadas no exercício das atividades cotidianas da
Administração Tributária pelos servidores; (Situação 2)
•. Dotar a fiscalização tributária com viatura exclusiva ou prioritária ao exercício de suas atividades; (Situação 1)
•. Promover a capacitação de todos os servidores que atuam na Administração Tributária, em especial dos fiscais de tributos,
para uma eficaz utilização de todos os sistemas de TI disponíveis para fiscalização do ISS; (Situação 3)
•. Dotar recursos orçamentários específicos para efetiva implementação da Administração Tributária Municipal estabelecida na LM 565/2005, dotando-a de estrutura �sica e recursos humanos suficientes ao pleno exercício das atribuições previstas legalmente; (Situação 4)
•. Disponibilizar computador com acesso aos sistemas de Tecnologia da Informação e à internet para cada um dos fiscais de
tributos em exercício no Município; (Situação 5)
•. Modernizar os computadores utilizados na Administração Tributária para que tenham capacidade de suportar a utilização
dos sistemas de TI disponíveis; (Situação 5)

SITUAÇÃO 01
O que será feito?
Disponibilizar veículo para atividades de fiscalização.
Como será feito?
Cessão de veículo para SEMUF -termo de cessão e uso e cópia dos documentos
SITUAÇÃO 02
O que será feito:
Capacitação dos servidores do Setor de Tributação.
Como será feito:
Capacitação na Escola de Contas do TCE-ES.
SITUAÇÃO 03:
O que será feito:
Treinamento com a empresa responsável pelo sistema.
Como será feito:
Capacitação com a empresa E&L Produções de So�ware.

SITUAÇÃO 01:
SEMUF e SEMAD
SITUAÇÃO 02:
SEMUF – Setor de Tributação
SITUAÇÃO 03:
SEMUF – Setor de Tributação
SITUAÇÃO 04:
SEMUF, SEMAD e Procuradoria.
SITUAÇÃO 05:
SEMUF e SEMAD

• Fazer constar nas peças orçamentárias do Município (LDO e LOA) para os próximos exercícios, dotação destacada e especificamente relacionado à modernização ou aparelhamento da administração tributária, classificando as despesas de custeio,
ampliação e modernização da administração tributária em projetos e atividades específicas dentre da subfunção 129 “Administração de Receitas”, nos termos da Portaria MPOG 42/99.

O que será feito:
SEMUF
Dotação Orçamentária (LOA e LDO) para a administração tributária. Em 2018 foi atendida na LOA.
Como será feito:
Incluir a Dotação Orçamentária na LOA e na LDO. Em 2018 foi atendida na LOA: 050001.0412300112.011
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS -NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO.

SITUAÇÃO 04:
O que será feito:
Dotar recursos orçamentários.
Como será feito:
Efetiva implementação das atribuições tributárias.
SITUAÇÃO 05:
O que será feito:
Disponibilizar computador e internet
Como será feito:
Modernizar os computadores e equipamentos.

www.tce.es.gov.br

Situação 01:
Inicio:
Imediata
Conclusão:
10/10/2018
Situação 02:
Inicio:
01/02/2019
Conclusão:
31/12/2019
Situação 03:
Inicio: 01/11/2018
Conclusão:
31/03/2019
Situação 04:
Inicio:
20/09/2018
Conclusão:
31/03/2019
Situação 05:
Inicio:
20/09/2018
Conclusão:
31/03/2019

O proposto não se apresenta condizente com
as propostas de encaminhamento inseridas
no Relatório de Auditoria pela Equipe em todos os seus pontos.
Apesar das informações estarem disponibilizadas de forma sintética, quanto ao que será
feito, as medidas propostas podem solucionar
a demanda apontada no Relatório.
O que é importante que a gestão entenda é
que precisa dotar a tributação de recursos e
infraestrutura necessária para funcionar.
Quanto a capacitação via Escola de Contas do
TCE, a mesma é possível, mas não é suficiente.
Da mesma forma que há disponibilidade de
orientação dos técnicos do TCE ES as demandas, também são possíveis cursos da Escola de Contas.
Entretanto, é importante observar que algumas demandas das Administrações Tributárias Municipais não conseguem ser absorvidas
pelos instrutores da Escola de Contas.
Com isso é importante que o município realize investimento contratando cursos e capacitações que supram a necessidade dos seus
servidores, o que não pode se limitar a depender da Escola de Contas dessa Corte.
É importante identificar as necessidades reais da Administração Tributária Municipal e
procurar essa capacitação, seja com professores ou trocando informações com outros
municípios que já tenham aptidão para executar as medidas.
O que não pode acontecer é o município contar exclusivamente com a Escola de Contas.
Isso não impede o que já acontece que é o
contato entre os servidores municipais junto a Equipe da Receita. Sempre que necessário os canais telefone, e-mail ou até mesmo
pessoalmente estão disponíveis a tirar dúvidas e colaborar.
Ocorre que determinadas demandas podem
fugir a aptidão técnica o que demanda a contribuição de outros especialistas.

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
31/12/2018

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.
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2.10 CADASTRO IMOBILIÁRIO NÃO FIDEDIGNO

• Estabelecer, no organograma do Poder Executivo Municipal, um setor responsável pela gerência e atualização do cadastro
imobiliário e viabilizar economicamente sua implementação;
• Implantar e implementar programa de fiscalização e atuar de forma coercitiva, com a lavratura dos respectivos autos de infração, para atestar o cumprimento quanto à comunicação por parte dos contribuintes, no prazo determinado, sobre fatos ou
circunstâncias que venham a alterar a unidade imobiliária, para fins de atualização cadastral;
• Firmar convênio com as concessionárias de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica e de água tratada atuantes no município, para que as mesmas disponibilizem o acesso da administração aos seus cadastros de clientes e unidades residenciais.

O que será feito:
Será atualizada a planta genérica do município através do Georeferenciamento.
Solicitar a EDP concessionária de energia o acesso ao banco de dados de clientes e domicílios. Solicitar os Habite-se na SEMUR.

SEMUF – SETOR TRIBUTAÇÃO
SEMUR

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
120 dias após a conclusão da atualização da Planta Genérica de Valores pela empresa contratada.

O proposto não se apresenta condizente com
as propostas de encaminhamento inseridas
no Relatório de Auditoria pela Equipe.
Conforme apurado no Relatório há falta de
identificação concreta dos contribuintes,
quanto a sua qualificação e real responsabilidade tributária.
As medidas indicadas pelo Prefeito Municipal
não são suficientes, pois não aponta uma organização necessária a revisar o cadastro de
contribuintes.
O georeferenciamento, contribui no aspecto
quantitativo do cadastro.
A solicitação dos dados junto a EDP é uma saída, mas não é a única.
Nossa experiência no contato junto ao municípios capixabas é de que a EDP não tem aceitado a solicitação dos municípios, alegando sigilo dos respectivos dados.
Entretanto, tal visão é equivocada, uma vez
que ela faz o recolhimento da COSIP, o que
demandaria a Administração Municipal a ingressar judicialmente para obter as respectivas informações, junto a prestação de contas da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública.
Necessário estruturar um setor e servidores
responsáveis por isso, apontar medidas para
buscar o recadastramento.
Necessário também apontar medidas para identificar os reais contribuintes, especialmente os possuidores de bens imóveis.

2.11 IRREGULARIDADES NOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS DE MAXIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO

•. Implantar e implementar programa de fiscalização nas empresas que apresentem variações significativas em seu recolhimento, com vistas a averiguar oportunamente os indícios de evasão fiscal;
•. Firmar convênios com administrações tributárias de outros municípios, Estado ou União buscando o compartilhamento de
cadastros e de informações fiscais, conforme prevê o inciso XXII, art. 37 da CF, bem como com outros órgãos, como Detran
e Concessionária de energia elétrica, etc;
•. Implantar e implementar procedimentos de monitoramento da arrecadação dos inadimplentes, dos maiores contribuintes
de ISS ou do comparativo entre contribuintes com a mesma atividade, de modo, na ocorrência de qualquer ﬂutuação significativa na arrecadação, direcionar ações fiscais em diligência externa;
•. Implantar e implementar procedimentos no intuito de comparar o faturamento bruto informado para o recolhimento do
Simples Nacional, por meio do PGDAS-D, com o faturamento declarado com base na emissão de documentos fiscais, para fins de apurar o ISS devido;
•. Obter o certificado digital e-CPF para acessar a base de dados do Portal do Simples Nacional, na internet;
•. Incluir no planejamento de fiscalização os contribuintes que apresentarem divergência entre os valores declarados ao
Simples Nacional e faturamento apurado pela emissão da NFS-e, com vistas a promover a fiscalização nesses contribuintes;
•. Implantar e implementar procedimentos regulares para comparar o faturamento dos contribuintes de ISS oriundo de operações realizadas com cartões de crédito e de débito, com a movimentação econômica declarada ao Município por meio da
emissão de notas fiscais de serviços;

O que será feito:
Adequação da implementação lançamento fiscal legislação tributária, da fiscalização e Capacitação dos
servidores do Setor Tributário.
Como será feito:
Através de auto de infração lançado em desfavor do contribuinte.
Cursos de capacitação para os servidores. Obtenção de certificado digital e-CPF.

SEMUF – Setor de Tributação

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
31/01/2019

O proposto não se apresenta condizente com
as propostas de encaminhamento inseridas
no Relatório de Auditoria pela Equipe.
A descrição apontada no Plano de Ação de forma sintética não permiti identificar as pretensões do município quanto aos procedimentos
de fiscalização.
Delega a capacitação que no item de priorização de recursos vincula a Escola de Contas
desta Corte, que não tem no momento qualquer pretensão de qualificação nesse sentido.
Da mesma forma, da entender acerca da possiblidade do Simples Nacional, sem, todavia,
descrever qual tipo de ação será tomada.
É necessário melhorar a explanação das ações
que serão tomadas, apontar o planejamento a médio longo prazo da fiscalização tributária, se possível baseada nos principais contribuintes.

•. Aplicar multa quando da verificação de irregularidades cometidas pelos contribuintes, por meio de autos de infração, nos
termos da legislação municipal;
• Implantar e implementar programa permanente de fiscalizações nos contribuintes de ISS no Município, enquadrados no
Simples Nacional, de modo a apurar e lançar o imposto com base na movimentação econômica.
2.12. IRREGULARIDADES NO PLANEJAMENTO DA FIS- •. Implantar e implementar o planejamento das ações fiscais materializado num Plano Anual de Fiscalizações que estabeleça
CALIZAÇÃO
os critérios das escolhas para a fiscalização do imposto, bem como as metodologias a serem adotadas, de forma a garantir a
impessoalidade na escolha dos contribuintes a serem fiscalizados e possibilitar o controle de seu resultado a fim de medir a
eficiência e a eficácia dos trabalhos realizados.
•. Implantar por meio de normatização (Decreto, Portaria, Instrução normativa, ordem de serviço, etc.) e implementar o
instrumento de autorização para a realização de fiscalização (a exemplo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, adotado na esfera federal), com vistas à garantir a vinculação da atividade fiscalizatória e mitigar a ocorrência de ações arbitrárias de fiscalização;
•. Normatizar (Decreto, Portaria, Instrução normativa, ordem de serviço, etc.) a instituição do Termo de Início da Ação Fiscal, de acordo com o art. 196 do CTN, inclusive com obrigatoriedade de menção expressa do prazo máximo para a conclusão da fiscalização.
• Implantar e implementar rotinas de acompanhamento dos resultados das ações fiscais em diligência externa de ISS realizadas no Município.

O que será feito:
Elaboração do Plano Anual de Fiscalizações. Normatizar através de Decreto Normativo os instrumentos
de fiscalização.
Como será feito:
Implantação do Plano Anual de Fiscalizações e do Decreto Normativo com os instrumentos de fiscalização.

www.tce.es.gov.br

SEMUF – Setor de Tributação e Procuradoria

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
30/06/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.
É importante estabelecer um plano de fiscalização anual, que conjugue de forma efetiva
a mão de obra disponível em face dos maiores riscos de sonegação fiscal no município.
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2.13 IRREGULARIDADES NO ARBITRAMENTO DO ITBI

•. Implementar procedimento de fiscalização do ITBI que consista no confronto do valor da base de cálculo do imposto declarado pelo contribuinte com o valor de mercado do imóvel objeto da transmissão, regularmente avaliado pela administração
ou constante de banco de dados de valores de transações imobiliárias ocorridas no município, e não vinculado ao valor venal
utilizado como base de cálculo do IPTU, estabelecendo como condicionantes da validade dos atos:
a) a abertura de processo administrativo;
b) a aposição de parecer técnico lavrado por agente integrante de carreira específica da administração tributária, contendo, obrigatoriamente, a explicitação dos parâmetros e fatores que embasaram a forma de cálculo utilizada para valoração
do imposto;
c) a ratificação do valor arbitrado por autoridade hierarquicamente superior, Comissão Permanente de Avaliação ou similar,
formalmente designada para tal atividade, observando o Princípio da Segregação de Funções;
d) a comprovação de notificação ao contribuinte em que constem prazo e local para impugnação
•. Atribuir a atividade de lançamento do ITBI somente a agentes integrantes de carreira específica da administração tributária;
•. Implementar procedimentos para avaliação do valor de mercado, para fins de tributação, dos imóveis objeto de transmissão no município, com base nas normas técnicas NBR 14653-1 e 14653-2, expedidas pela ABNT, com o objetivo de alimentar
banco de dados orientador da fiscalização da base de cálculo do ITBI declarada pelos contribuintes do imposto;

O que será feito:
SEMUF , SEMAD
-Implementação de procedimento de fiscalização do ITBI que consista no confronto do valor da base de
cálculo do imposto declarado pelo contribuinte com o valor de mercado do imóvel objeto da transmissão,
regularmente avaliado pela a administração ou constante de banco de dados de valores de transações
imobiliárias ocorridas no município, e não vinculado ao valor venal utilizado como base de cálculo do IPTU;
-Atribuição de atividade de lançamento do ITBI somente a agentes integrantes de carreira especifica da
administração tributária;
-Implementação de procedimentos para avaliação do valor de mercado, para fins de tributação, dos imóveis objetos de transmissão no município, com base nas normas técnicas NBR 14653-1 e 14653-2, expedidas pela ABNT, com o objetivo de alimentar banco de dados orientador da fiscalização da base de cálculo
do ITBI declarada pelos contribuintes dos impostos;
Como será feito:
Estabelecendo cargos, procedimentos e comissões voltadas para alcançar a maximização da fiscalização.

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
31/12/2018

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

2.14 COBRANÇA ILEGAL DE TAXA DE LIMPEZA URBANA (PÚBLICA)

• Elaborar, de imediato, estudo referente ao impacto financeiro decorrente da perda da receita proveniente da arrecadação da Taxa de Limpeza Urbana;
• Excluir da previsão orçamentária da Lei subsequente à notificação deste achado as receitas provenientes da arrecadação da
Taxa de Limpeza Urbana e deixar de lançar o referido tributo.
• Elaborar e encaminhar a Câmara Municipal Projeto de Lei ou normativo singular a fim de revogar eventual legislação municipal que disponha acerca da previsão de lançamento da Taxa de Limpeza Urbana.

O que será feito:
Projeto de Lei alterando a Lei Municipal nº 488/2003.
Como será feito:
Minuta de Projeto de Lei com adequações e encaminhamento a Câmara Municipal.

Secretaria Municipal de Finanças
Procuradoria Geral do Município
Secretaria Municipal de Controle Interno

Inicio:
12/09/2018
Conclusão:
Executada
Lei Complementar n° 007, de 26 de outubro de
2018.

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

2.15 COBRANÇA ILEGAL DE TAXA DE CONSERVAÇÃO
E CALÇAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

• Elaborar, de imediato, estudo referente ao impacto financeiro decorrente da perda da receita proveniente da arrecadação
da Taxa de conservação de calçamento;
• Excluir da previsão orçamentária da Lei subsequente à notificação deste achado as receitas provenientes da arrecadação da
Taxa de conservação de calçamento, deixando, com isso, de lançar o referido tributo.
• Elaborar projeto de Lei ou normativo singular a fim de revogar eventual legislação municipal que disponha acerca da previsão de lançamento da Taxa de conservação de calçamento.

O que será feito:
Projeto de Lei alterando a Lei Municipal nº 488/2003.
Como será feito:
Minuta de Projeto de Lei com adequações e encaminhamento a Câmara Municipal.

Secretaria Municipal de Finanças
Procuradoria Geral do Município
Secretaria Municipal de Controle Interno

Inicio:
12/09/2018
Conclusão:
Executada
Lei Complementar n° 007, de 26 de outubro de
2018.

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.
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2.16 COBRANÇA ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE PARA REALIZAR A EFETIVA ARRECADAÇÃO

•. Adotar os seguintes procedimentos como exemplo de rotina sistemática de cobrança administrativa do crédito tributário:
a) No exercício seguinte ao vencimento da dívida inadimplida, emitir notificação ou inseri-la no carnê de cobrança (IPTU ou ISS
fixo) dos contribuintes devedores, sempre acompanhada da guia/boleto para pagamento do débito devidamente atualizado,
à vista ou parcelado. b) Nos anos seguintes, até o ajuizamento da dívida, esgotar os meios para localização e identificação dos
devedores não localizados no procedimento anterior, a fim de aperfeiçoar a cobrança administrativa e atualizar o cadastro, visando qualificar futuras execuções fiscais. Obs: Esses procedimentos deverão ser realizados anualmente, de forma que a cada ano, novos devedores sejam notificados, inclusive quanto às dívidas originárias dos parcelamentos cancelados, enquanto
que os devedores contumazes estarão sendo qualificados e tendo suas dívidas acumuladas para efeito de cobrança judicial.
• Implantar e implementar rotina sistemática de cobrança administrativa de todos os créditos tributários exigíveis durante o
período de acumulação das dívidas para realização da execução fiscal, estabelecendo procedimentos de identificação do devedor para os casos em que as notificações não tenham sido entregues (p. ex. endereço incompleto ou endereço de terreno, contribuinte desconhecido, etc.) e registrando os resultados da cobrança, inclusive quanto ás dívidas originárias de parcelamentos cancelados.
• Realizar convênios com as distribuidoras de energia elétrica, Secretarias das Receitas Federal e Estadual, Detran-ES, Cartórios, Junta Comercial, entre outros, no sentido de esgotar os meios para localização e identificação dos devedores não localizados na cobrança administrativa, a fim de qualificar futuras execuções fiscais.
• Registrar os resultados da cobrança administrativa (controle a taxa de êxito das cobranças realizadas, contribuintes cobrados, contribuintes que compareceram para parcelamento, contribuintes que quitaram o débito integralmente, etc.), de modo que seja possível aferir a efetividade do procedimento adotado, por meio das seguintes informações mínimas: nº de notificações emitidas; nº de contribuintes efetivamente notificados; nº de endereços desconhecidos; nº de contribuintes desconhecidos; nº de contribuintes notificados que compareceram para parcelar a dívida.
• Estabelecer por meio de normativo próprio (lei específica) medidas de restrição para a concessão de reparcelamentos, como por exemplo, a exigência de quitação à vista de um percentual da dívida, de forma a desestimular a inadimplência dos parcelamentos concedidos, garantindo a efetividade desse bene�cio para recuperação da dívida.
• Evitar a prática reiterada de concessão de anistias, tendo em vista que a utilização desse instrumento deve ser restrita a situações excepcionais e com observância das condições estabelecidas pelos arts. 111, 180, 181 e 182 do CTN c/c artigo 14 da LRF.
• Implantar procedimento de cobrança dos parcelamentos que defina prazos e atribuições de cada setor, e implementar esta rotina, utilizando-se de emissão periódica de relatórios gerados pelo sistema de arrecadação ou outra ferramenta similar,
a fim de comunicar formalmente o setor responsável pela continuidade da cobrança administrativa quando houver cancelamento de parcelamento por inadimplência.
• Implantar e implementar procedimento de controle que inclua as dívidas de exercícios anteriores aos da cobrança administrativa, provenientes de parcelamentos cancelados por inadimplência, a fim de continuar sua cobrança administrativa enquanto não esgotado o prazo prescricional, segundo o critério da dívida mais antiga e inadiável para execução fiscal de cada devedor.

SITUAÇÃO 01:
O que será feito:
Implementação do sistema de cobrança administrativa de créditos tributários.
Como será feito:
-Adoção de procedimentos de rotina sistemática de cobrança administrativa do crédito tributário, tais como: a). No exercício seguinte ao vencimento da dívida inadimplida, emitir notificação ou inseri-la no carnê de cobrança (IPTU ou ISS fixo) dos contribuintes devedores, sempre acompanhada da guia/boleto para
pagamento do débito devidamente atualizado, à vista ou parcelada). B). Nos anos seguintes, até o ajuizamento da dívida, esgotar os meios para localização e identificação dos devedores não localizados no procedimento anterior, a fim de aperfeiçoar a cobrança administrativa e atualizar o cadastro, visando qualificar futuras execuções fiscais.
– Implantação e implementação de rotina sistemática de cobrança administrativa de todos os créditos tributários exigíveis durante o período de acumulação das dívidas para realização de execução fiscal, estabelecendo procedimentos de identificação do devedor para os caso em que as notificações não tenham sido entregues (p. ex. enderenço incompleto ou endereço de terreno, contribuinte desconhecido, etc.) e registrando os resultados da cobrança, inclusive quanto ás dívidas originárias de parcelamentos cancelados.
-Realização de convênios com as distribuidoras de energia elétrica, Secretarias de das Receitas Federal e
Estadual, Detran- ES, Cartórios, Junta Comercial, entre outros, no sentido de esgotar os meios para localização e identificação dos devedores não localizados na cobrança administrativa, a fim de qualificar futuras execuções fiscais.
-Controlar os resultados da cobrança administrativa (controle a taxa de êxito das cobranças realizadas,
contribuintes cobrados, contribuintes que compareceram para parcelamento, contribuintes que quitaram o débito integralmente, etc.), de modo que seja possível aferir a efetividade do procedimento adotado, por meio das seguintes informações mínimas: n° de notificações emitidas, n° de contribuintes efetivamente notificados, n° de endereços desconhecidos; n° de contribuintes notificados que compareceram para parcelar a dívida.
-Implantar por meio de normativo próprio (lei específica) medidas de restrição para concessão de reparcelamentos, como por exemplo, a exigência de quitação á vista de um porcentual da dívida, de forma a desestimular a inadimplência dos parcelamentos concedidos, garantindo a efetividade desse bene�cio para recuperação da dívida.
-Evitar à prática reiterada de concessão de anistias, tendo em vista que a utilização desse instrumento deve ser restrita a situações excepcionais e com observância das condições estabelecidas pelos arts. 111,
180, 181 e 182 do CTN c/c artigo 14 da LRF.
-Implantação e procedimento de cobrança dos parcelamentos que defina prazos e atribuições de cada setor, e implementar esta rotina, utilizando-se de demissão periódica de relatórios gerados pelo sistema de
arrecadação ou outra ferramenta similar, a fim de comunicar formalmente o setor responsável pela continuidade da cobrança administrativa quando houver cancelamento de parcelamento por inadimplência.
-Implantação e implementação de ´procedimento de controle que inclua as dívidas de exercícios anteriores aos da cobrança administrativa, provenientes de parcelamentos cancelados por inadimplência, a fim
de continuar sua cobrança administrativa enquanto não esgotado o prazo prescricional, segundo o critério da dívida mais antiga e inadiável para execução fiscal de cada devedor.
Situação 02:
O que será feito:
Implementação do controle gerencial sobre o resultado da cobrança administrativa
Como será feito:
Relatórios de controle gerencial sobre o resultado da cobrança administrativa.
Situação 03:
O que será feito:
Limitação de anistias.
Como será feito:
Evitando a prática reiterada de concessão de anistias, tendo em vista que a utilização desse instrumento
deve ser restrita a situações excepcionais e com observância das condições estabelecidas pelos arts. 111,
180, 181 e 182 do CTN c/c artigo 14 da LRF.
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Situação 01:
Gabinete, SEMUF, Procuradoria
Situação 02:
SEMUF – Setor de Tributação
Situação 03:
Gabinete, SEMUF, Procuradoria

Inicio:
Situação01:
30/09/2018
Situação02:
30/09/2018
Situação 03:
30/09/2018
Conclusão:
Situação 01:
31/05/2019
Situação 02:
31/05/2019
Situação 03:
31/01/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.
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2.17. PARCELAMENTOS EM DESACORDO COM AS
NORMAS GERAIS

• Adequar a LM 488/2003 para a concessão de parcelamento, em cumprimento ao disposto no art. 155-A do CTN, em especial no que se refere as medidas de reparcelamento .
•. Implantar e implementar procedimento de abertura de processo administrativo para concessão de parcelamentos, de forma a que fiquem registrados os elementos que os embasaram, tais como termo de confissão de dívida assinado, despacho da
autoridade competente e comprovante de titularidade da dívida.
•. Implementar procedimento de assinatura do termo de confissão de dívida pelo titular da dívida, estabelecendo um controle diferenciado para evitar a prescrição do crédito quando não for possível a comprovação da titularidade no momento do requerimento, uma vez que o termo de confissão e o parcelamento apenas interrompem e suspendem o prazo prescricional se
firmados pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
• Implantar e implementar os seguintes procedimentos quando da requisição de parcelamentos: (i) requisição do comprovante de titularidade da dívida tributária no ato da concessão do parcelamento, sem prejuízo do seu deferimento. (ii) anexação
ao processo do comprovante de titularidade (ex.: documento de propriedade ou posse do imóvel, comprovações de situação
civil, CPF ou CNPJ, contrato social, etc.), a fim de garantir a interrupção do prazo prescricional, conforme estabelece o art. 174,
parágrafo único, I do CTN e postergar a ocorrência de prescrição em caso de inadimplemento do parcelamento. (iii) abertura
de procedimento de regularização fundiária para os requerentes de parcelamentos que não possam comprovar a propriedade ou posse do imóvel para fins de sujeição passiva do IPTU. (iv) controle diferenciado do prazo de prescrição para os parcelamentos concedidos aos requerentes que não comprovarem a titularidade da dívida, tendo em vista que não há interrupção
do prazo nem suspensão do crédito até a regularização da relação tributária.
• Cancelar os parcelamentos no prazo previsto na legislação de forma a continuar imediatamente a cobrança administrativa ou judicial da dívida originária.
• Implementar rotina de acompanhamento da inadimplência dos parcelamentos, utilizando-se de emissão periódica de relatórios gerados pelo sistema de arrecadação ou outra ferramenta similar, a fim de cancelar o bene�cio do parcelamento, nos casos de inadimplência superior ao limite de parcelas fixadas na legislação tributária municipal, dando prosseguimento à cobrança do crédito.
• Implantar rotina sistemática de acompanhamento dos parcelamentos concedidos, por meio de ato normativo (Decreto, Portaria, etc.) que defina prazos e atribuições de cada setor.
• Implementar procedimentos de concessão e controle da inadimplência de parcelamentos com o auxílio do sistema informatizado, por meio de ferramentas tais como: (i) telas exclusivas para cada tipo de parcelamento previsto na legislação (normal, refis, reparcelamentos, etc.) com valores parametrizados previamente (descontos, acréscimos, número máximo de parcelas, valor mínimo das parcelas, percentual mínimo à vista para reparcelamentos, etc.), de forma a evitar erros no momento da concessão; (ii) ferramentas próprias para controle da inadimplência dos parcelamentos (relatórios parametrizados pelo nº de parcelas em atraso e outras condições previstas em lei que caracterizem o descumprimento dos parcelamentos), de
forma a possibilitar o seu imediato cancelamento; (iii) crítica entre o campo de número de processo da tela de parcelamento
com a lista de processos abertos no sistema de protocolo, de forma a garantir que nenhum usuário possa finalizar a inclusão
de um parcelamento sem a inserção de um número de processo válido.

Situação 01:
O que será feito:
Projeto Lei adequando a LM 488/2003 para a concessão de parcelamento, em cumprimento ao disposto
no art. 155-A do CTN, em especial no que se refere as medidas de reparcelamentos.
Como será feito:
Minuta de Projeto de Lei com adequações e encaminhamento para Câmara Municipal.
Situação 02:
Como será feito:
Organização do sistema de parcelamento de credito.
Como será feito:
Implantação e implementação de procedimento de abertura de processo administrativo para concessão
de parcelamentos, de forma a que fiquem registrados os elementos que os embasaram, tais como termo de confissão de dívida assinado, despacho da autoridade competente e comprovante de titularidade da dívida.
- Implementação procedimento de assinatura do termo de confissão de dívida pelo titular da dívida, estabelecendo um controle diferenciado para evitar a prescrição do crédito quando não for possível a comprovação da titularidade no momento do requerimento, uma vez que o termo de confissão e o parcelamento apenas interrompem e suspendem o prazo prescricional se firmados pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
-Implantação e implementação dos seguintes procedimentos quando da requisição de parcelamentos:
(i) requisição do comprovante de titularidade da dívida tributária no ato da concessão do parcelamento,
sem prejuízo do seu deferimento. (II) anexação ao processo do comprovante de titularidade. {ex.: documentação de propriedade ou posse do imóvel, comprovações de situação civil, CPF ou CNPJ, contrato social, etc.}, afim de garantir a interrupção do prazo prescricional, conforme estabelece o art. 174, parágrafo único, I do CTN e postergar a ocorrência de prescrição em caso de inadimplemento do parcelamento.
(III) abertura de procedimentos de regularização fundiária para os requerentes de parcelamentos que não
possam comprovar a propriedade ou posse do imóvel para fins de sujeição passiva do IPTU. (iv) controle
diferenciado do prazo de prescrição para os parcelamentos concedidos aos requerentes que não comprovarem a titularidade da dívida, tendo em vista que não há interrupção do prazo nem suspensão do crédito até a regularização da relação tributária.
- Cancelamento dos parcelamentos no prazo previsto na legislação de forma a continuar imediatamente a
cobrança administrativa ou judicial da dívida originária.
-Implementação da rotina de acompanhamento da inadimplência dos parcelamentos, utilizando-se de
emissão periódica de relatórios gerados pelo sistema de arrecadação ou outra ferramenta similar, a fim de
cancelar o bene�cio do parcelamento, nos casos de inadimplência superior ao limite de parcelas fixadas
na legislação tributária municipal, dando prosseguimento à cobrança do crédito.
-Implantação de rotina sistemática de acompanhamento dos parcelamentos concedidos, por meio de ato
normativo (Decreto, Portaria, etc.) que defina prazos e atribuições de cada setor.
-Implementação procedimentos de concessão e controle da inadimplência de parcelamentos com o auxílio do sistema informatizado, por meio de ferramentas tais como: (i) telas exclusivas para cada tipo de
parcelamento previsto na legislação (normal, refis, reparcelamentos, etc.) com valores parametrizados
previamente {descontos, acréscimos, número máximo de parcelas, valor mínimo das parcelas, percentual mínimo à vista para reparcelamentos, etc.), de forma a evitar erros no momento da concessão; (ii) ferramentas próprias para controle da inadimplência dos parcelamentos (relatórios parametrizados pelo nº
de parcelas em atraso e outras condições previstas em lei que caracterizem o descumprimento dos parcelamentos), de forma a possibilitar o seu imediato cancelamento; (iii) crítica entre o campo de número
de processo da tela de parcelamento com a lista de processos abertos no sistema de protocolo, de forma a garantir que nenhum usuário possa finalizar a inclusão de um parcelamento sem a inserção de um
número de processo válido.
Situação 03:
O que será feito:
Implementar o controle e eletrônico sobre o adimplemento dos parcelamentos.
Como será feito:
Controle através do sistema informatizado.

2.18 AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE
IMPOSTO INADIMPLIDO

•. Promover a inscrição em dívida ativa de todos os impostos inadimplidos, em cumprimento ao artigo 2º, §3º da Lei 6830/80
c/c art. 784, IX do CPC.
•.Implantar e implementar procedimentos de controle da inadimplência de todos os tipos de impostos do município (IPTU,
ISS fixo e varável, ITBI e autos de infração), específicos para cada setor responsável pelos respectivos lançamentos tributários,
levando em consideração as diferentes modalidades de lançamento, de forma a garantir que o setor responsável pela inscrição em dívida ativa receba ou acesse todas as informações necessárias para efetuar a regular inscrição em dívida ativa de todos os inadimplentes. nos termos do artigo 2º, §3º da Lei 6830/80 c/c art. 784, IX do CPC.

O que será feito:
SEMUF ( Setor de Tributação), Procuradoria e empreLevantamento dos impostos inadimplidos e não prescritos para fins de inscrição em dívida ativa. Estabele- sa encontrada.
cimento de mecanismos de acompanhamento da evolução dos créditos tributários inadimplidos, evitando-se a ocorrência de prescrição. Integrar o sistema de notas e o sistema de gerenciamento.
Como será feito:
Agrupamento dos créditos tributários já inadimplidos de acordo com sua natureza, devedor, valor e ordem
cronológica de vencimento (mais antigo para mais recente) para fins de inscrição em dívida ativa e encaminhamento à PGM para ajuizamento da execução fiscal.
-Implementação de sistema informatizado para acompanhamento e alerta quanto aos créditos tributários
que forem se vencendo de acordo com a modalidade de lançamento, principalmente do ISS variável, cujo
lançamento se dá pelo próprio contribuinte quando da emissão da nota fiscal eletrônica. Além disso, trimestralmente será realizado levantamento dos tributos inadimplidos para fins de inscrição em dívida ativa e encaminhamento das CDAs à PGM (interligação com o item 20 do presente plano de ação) na ordem
seguinte: primeiro trimestre (janeiro a março)
- Lançamento e cobrança do IPTU e ISS fixo; segundo trimestre (abril a junho)
- Levantamento e encaminhamento do IPTU e ISS fixos inadimplidos para execução fiscal pela PGM; terceiro trimestre (julho a setembro).
-Levantamento e encaminhamento á PGM do ISS variável inadimplidos para execução fiscal; quarto trimestre (outubro a dezembro)
-Ações de fiscalização e preparação para o seguinte.
-Implantação do novo sistema integrando o sistema de notas e o sistema de gerenciamento.
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Situação 01:
Gabinete, SEMUF, Procuradoria
Situação 02:
Gabinete, SEMUF, Procuradoria
Situação 03:
SEMUF, junto com a empresa contratada.

Inicio:
Situação01:
30/09/2018
Situação02:
30/09/2018
Situação 03:
30/09/2018
Conclusão:
Situação 01:
31/05/2019
Situação 02:
31/07/2019
Situação 03:
31/07/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
31/05/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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2.19 REGISTRO INADEQUADO DE TRIBUTO NA DÍVIDA ATIVA

• Promover a inscrição em dívida ativa de todos os tributos inadimplidos, em cumprimento ao artigo 2º, §3º e 5° da Lei
6830/80 c/c art. 784, IX do CPC – Lei 13105/2015, destacando os débitos conforme natureza e origem, devendo no caso especificar as inscrições decorrentes do inadimplemento das taxas.
• Implantar e implementar procedimentos de controle da inadimplência de todos os tipos de impostos do município (IPTU, taxas, ISS fixo e varável, ITBI e autos de infração), específicos para cada setor responsável pelos respectivos lançamentos tributários, levando em consideração as diferentes modalidades de lançamento, de forma a garantir que o setor responsável pela inscrição em dívida ativa receba ou acesse todas as informações necessárias para efetuar a regular inscrição em dívida ativa de todos os inadimplentes, nos termos do artigo 2º e parágrafos da Lei 6830/80 c/c art. 784, IX do CPC – Lei 13105/2015.

O que será feito?
SEMUF, e PGM
Implementação de rotina de acompanhamento da constituição definitiva do crédito tributário para fins
de inscrição em dívida ativa. Promoção das inscrições em dívida ativa de acordo com cada tributo inadimplido, ainda que os fatos geradores ocorram simultaneamente e que posteriormente as CDAs sejam
agrupadas por devedor e executadas em conjunto, indicando no ato de inscrição as informações necessárias à identificação do fato gerador, natureza do tributo, e demais requisitos legais para lavratura da
CDA (art. 201 do CTM).
Como será feito:
Para acompanhamento da inadimplência dos tributos, será adotado sistema de verificação da constituição definitiva do crédito tributário de acordo com as modalidades de lançamento e espécies tributárias.
Assim, para os tributos sujeitos à lançamento de o�cio no início de cada ano (IPTU, Taxa de Localização
e Funcionamento e ISS fixo), será verificada a constituição definitiva do crédito tributário, pela ausência
de pagamento e de impugnação, nos primeiros três meses do ano, de forma a promover a inscrição em
dívida ativa (separada por tributo) nos três meses seguintes (segundo trimestre -v. item 18 do plano de
ação). Com relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação (ISS variável) será adotado sistema informatizado que alerte o não pagamento no prazo estipulado, permitindo-se que no trimestre destinado a tanto (v. item 18 do plano de ação), o Setor de Tributação promova a inscrição em dívida ativa
do imposto definitivamente constituído pelo próprio contribuinte pela emissão da nota fiscal eletrônica.
Com relação ao ITBI que, em regra, sujeita-se ao lançamento por declaração, a verificação/fiscalização do
inadimplemento se dará nos 90 dias seguintes à ciência do fato gerador pela Administração Tributária, findo o qual haverá a inscrição em dívida ativa. De igual modo, os créditos tributários advindos de outras taxas, de data de ocorrência do fato gerador variável, assim como os créditos tributários advindos de autos
de infração decorrentes de ações fiscalizatórias, dentre outros créditos despidos de previsibilidade anual,
serão acompanhados nos 90 dias seguintes à sua ocorrência, findo os quais haverá a inscrição em dívida
ativa para agrupamento por devedor e ajuizamento da execução fiscal em momento oportuno (ressalvada
a possibilidade de protesto e cobrança administrativa que, todavia, não suspende o prazo prescricional e,
portanto, será adotada com o devido cuidado pelo Setor de Tributação). Observação: No caso de haver impugnação a quaisquer dos lançamentos expostos acima, após o trânsito em julgado da decisão administrativa que julgar improcedente a impugnação e não quitado o débito, a inscrição em dívida ativa e encaminhamento para execução se dará nos períodos trimestrais definidos para cada espécie tributária e modalidade de lançamento, conforme rotina definida nos itens 18 e 20 deste plano de ação. No caso de impugnação à lançamentos variáveis (taxas, ITBI e autos de infração), o encaminhamento será feito nos 90 dias
subsequentes à decisão definitiva que a julgar improcedente, se não quitado voluntariamente o débito.

Inicio:
02/01/2019
Conclusão:
31/12/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

2.20. AUSÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

• Implementar rotinas junto a Procuradoria municipal, para que esta proceda anualmente à distribuição de ações, visando racionalizar o procedimento de execução fiscal, cumprindo as seguintes diretrizes: (i) Juntar num único processo todas as dívidas do contribuinte, inclusive a de parcelamentos não cumpridos e autos de infração ou lançamento de ISS; (ii) Considerando que o término do prazo prescricional dos tributos lançados em massa (IPTU e ISS fixo) se dará sempre no início do ano,
providenciar até o final do ano X a execução das dívidas relativas aos tributos de ano-base X-3 e, apenas para esses devedores de X-3, juntar os eventuais débitos de, X-2 e X-1. Dessa forma, a cada ano o número de execuções vai diminuindo, pois ao
realizar o mesmo procedimento no ano de X+1, para as dívidas de X-2, vários devedores já terão sido ajuizados no ano anterior; Observação: sugere-se, por exemplo, ajuizar no final de 2018 os contribuintes devedores de 2015, agrupando suas eventuais dívidas de 2016 e 2017. Em 2019, seriam ajuizados os contribuintes devedores de 2016, agrupando suas eventuais dívidas de 2017 e 2018, e assim por diante.

O que será feito?
SEMUF ( Setor Tributário) e Procuradoria
Agrupamento das CDAs existentes para análise da viabilidade de imediato ajuizamento de execução fiscal.
Implementação de rotina/procedimento de agrupamento/envio de CDAs futuras à PGM para regular ajuizamento na medida em que forem preenchendo os requisitos mínimos para tanto.
Como será feito:
Primeiramente, será definido o valor mínimo do executivo fiscal municipal, consoante item 21 do plano de
ação. Após, serão agrupadas as CD As existentes/pendentes de ajuizamento dos últimos 5 (cinco) anos por
devedor, realizado o controle de legalidade/liquidez/exigibilidade pela PGM (analisar se não há cobrança
inconstitucional/ilegal ou de crédito prescrito) e promovida a execução fiscal se atingido o valor mínimo do
executivo fiscal municipal (item 21 seguintes), ou aguardar até que se atinja (promovendo cobrança administrativa enquanto isso). Com relação às CDAs futuras e as que não forem ajuizadas de acordo com o procedimento exposto acima, será adotada a sugestão do TCE-ES no sentido de cobrar as dívidas relativas aos
últimos 3 (três anos) anos por devedor, quanto ao IPTU e ISS fixo. Para tanto, será fixado o período de julho à agosto de cada ano para tal verificação pela Tributação e encaminhamento à PGM para ajuizamento
das execuções fiscais até o mês de dezembro do mesmo ano, tendo em vista que estes tributos sujeitos a
lançamento de o�cio tem como data do fato gerador o dia 01 de janeiro de cada ano e constituição do crédito tributário nos dois meses subsequentes. Com relação ao ISS variável, será adotada a rotina de verificar, no período de abril à julho de cada ano, as notas fiscais emitidas (lançamento por homologação) e não
pagas dos últimos três exercícios, agrupando-as por devedor e valor para serem executados até o mês de
setembro de cada ano. Observação 1: a determinação de intervalos de 03 meses entre as rotinas de verificação envio e ajuizamento dos créditos tributários se dá em virtude dos picos sazonais de trabalho do Setor de Tributação (por exemplo, de janeiro a março de cada ano há os lançamentos e cobrança de IPTU e
ISS fixos, sendo que a partir desse marco será mais viável a fiscalização do ISS variável). Observação 2: Os
lançamentos tributários eventualmente impugnados serão agrupados após a decisão final administrativa
e, portanto, constituição definitiva do crédito tributário.

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
31/12/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.
Importante destacar que o ajuizamento de
ações de execução fiscal devem ser analisados sua viabilidade periodicamente, a fim de
evitar prescrições e perdas de créditos em favor do município, além de tentar receber tal
montante.

2.21 PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO FISCAL ANTIECONÔMICOS

•. Elaborar estudo referente ao valor mínimo de débito para ajuizamento de demandas judiciais pelo município, atentando-se
ao custo da demanda em face do bene�cio pleiteado, a fim de estabelecer as diretrizes de investimento de força de trabalho
nas buscas pela recuperação do crédito tributário residualmente pela forma judicial, encaminhando, se for o caso, Projeto de
Lei à Câmara Municipal a fim de aprovar o respectivo valor de alçada.
•. Racionalizar o procedimento de execução fiscal, por meio do agrupamento das CDAs por contribuinte e da acumulação do
máximo possível de exercícios em dívida dentro do prazo prescricional, observando anualmente o critério do ano mais antigo para acumulação dos subsequentes.
• Proceder anualmente à distribuição de ações, que ultrapassem o valor mínimo de alçada estipulado pelo estudo, visando
racionalizar o procedimento de execução fiscal, cumprindo as seguintes diretrizes: (i) Juntar num único processo todas as dívidas do contribuinte, inclusive a de parcelamentos não cumpridos e autos de infração ou lançamento de ISS; (ii) Considerando que o término do prazo prescricional dos tributos lançados em massa (IPTU e ISS fixo) se dará sempre no início do ano,
providenciar até o final do ano X a execução das dívidas relativas aos tributos de ano-base X-3 e, apenas para esses devedores de X-3, juntar os eventuais débitos de, X-2 e X-1. Dessa forma, a cada ano o número de execuções vai diminuindo, pois ao
realizar o mesmo procedimento no ano de X+1, para as dívidas de X-2, vários devedores já terão sido ajuizados no ano anterior; Observação: sugere-se, por exemplo, ajuizar no final de 2018 os contribuintes devedores de 2015, agrupando suas eventuais dívidas de 2016 e 2017. Em 2019, seriam ajuizados os contribuintes devedores de 2016, agrupando suas eventuais dívidas de 2017 e 2018, e assim por diante.

O que será feito:
SEMUF e Procuradoria
Estudo sobre o valor mínimo para ajuizamento e fixação via ato normativo
Como será feito:
Será realizado levantamento do custo da tramitação de uma execução fiscal na justiça estadual, utilizando como parâmetro pesquisa realizada pelo CNJ e IPEA acerca do custo da execução fiscal em âmbito federal. Com isso, buscará adequar os parâmetros encontrados à realidade do município, avaliando o custo mínimo da execução fiscal municipal e dispêndio de mão-de-obra com as necessidades arrecadatórias
municipais, visando-se encontrar um equilíbrio entre ambas. Também será realizada pesquisa em municípios de porte e características similares, a fim de verificar os parâmetros utilizados na fixação do valor
mínimo e aplicá-los ao Município de Marechal Floriano. Após, será realizado ato normativo fixando o valor mínimo a ser observado pela PGM.

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
31/03/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.
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2.22 PROCEDIMENTO INSUFICIENTE PARA REALIZAR A • Implantar e implementar procedimento de revisão cadastral dos devedores que vise a sanear incompletudes ou inconsisEFETIVA ARRECADAÇÃO
tências cadastrais durante o período que precede a sua execução fiscal, de forma que informações cruciais para a cobrança
dos tributos estejam contempladas e atualizadas ao final do procedimento, especialmente o CPF/CNPJ do contribuinte, o endereço completo da residência do contribuinte (correspondência) e o endereço completo do imóvel; observando sempre a
prudência em relação ao prazo quinquenal da prescrição.
• Materializar a inscrição em dívida ativa implementando procedimento de revisão cadastral para efeito de verificação da certeza e liquidez dos créditos durante o período de acumulação dos exercícios que precede a execução fiscal (3 a 4 anos), aproveitando a oportunidade para promover uma cobrança administrativa e sanear incompletudes ou inconsistências cadastrais,
de forma que as informações cruciais para a cobrança judicial dos tributos estejam contempladas e atualizadas ao final do
procedimento, especialmente o CPF/CNPJ do contribuinte, o endereço completo da residência do contribuinte (correspondência) e o endereço completo do imóvel; observando sempre a prudência em relação ao prazo quinquenal da prescrição.
• Implantar e implementar rotinas de atualização cadastral decorrentes do acompanhamento processual das execuções fiscais no município, especialmente em relação às informações obtidas pelos Oficiais de Justiça quando da citação, de forma a qualificar novos ajuizamentos e sanear eventuais inconsistências cadastrais com informações oficiadas pelo Judiciário.
• Implantar e implementar rotinas de atualização cadastral com o intercâmbio de informações entre os órgãos da administração, especialmente nas seguintes situações: (i) com os dados decorrentes do acompanhamento processual das execuções
fiscais no município, especialmente em relação às informações obtidas pelos Oficiais de Justiça quando da citação, de forma
a qualificar novos ajuizamentos e sanear eventuais inconsistências cadastrais; (ii) com dados do próprio contribuinte sempre
que este comparecer à Prefeitura para tratar de assunto de seu interesse, especialmente parcelamento de débitos, requerimento de certidões, requerimento de licença de obras e outras, habite-se, etc.

O que será feito:
SEMUF
Organização de rotina legal de dívida ativa que precede à inscrição em dívida ativa
Como será feito:
Implantação e implementação de procedimento de revisão cadastral dos devedores que vise a sanear incompletudes ou inconsistências cadastrais durante o período que precede a sua execução fiscal, de forma que informações cruciais para a cobrança dos tributos estejam contempladas e atualizadas ao final do
procedimento, especialmente o CPF/CNPJ do contribuinte, o endereço completo da residência do contribuinte (correspondência) e o endereço completo do imóvel; observando sempre a prudência em relação
ao prazo quinquenal da prescrição.
Materializar a inscrição em dívida ativa implementando procedimento de revisão cadastral para efeito de
verificação da certeza e liquidez dos créditos durante o período de acumulação dos exercícios que precede a execução fiscal (3 a 4 anos), aproveitando a oportunidade para promover uma cobrança administrativa e sanear incompletudes ou inconsistências cadastrais, de forma que as informações cruciais para a cobrança judicial dos tributos estejam contempladas e atualizadas ao final do procedimento, especialmente o CPF/CNPJ do contribuinte, o endereço completo do imóvel; observando sempre a prudência em relação ao prazo quinzenal da prescrição.
-Implantar e implementar rotinas de atualização cadastral decorrentes do acompanhamento processual das execuções fiscais no município, especialmente em relação às informações obtidas pelos Oficiais
de Justiça quando da citação, de forma a qualificar novos ajuizamentos e sanear eventuais inconsistências cadastrais com informações oficiadas pelo Judiciário. - Implantar e implementar rotinas de atualização cadastral com o intercâmbio de informações entre os órgãos da administração, especialmente nas seguintes situações: (i) com os dados decorrentes do acompanhamento processual das execuções fiscais no
munic1p10, especialmente em relação às informações obtidas pelos Oficiais de Justiça quando da citação, de forma a qualificar novos ajuizamentos e sanear eventuais inconsistências cadastrais; (ii) com dados do próprio contribuinte sempre que este comparecer à Prefeitura para tratar de assunto de seu interesse, especialmente parcelamento de débitos, requerimento de certidões, requerimento de licença de
obras e outras, habite-se, etc

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
30/06/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

2.23 INCONSISTÊNCIA NO REGISTRO CONTÁBIL DOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

O QUE será feito?
SEMUF
Encontro de contas para dirimir eventuais diferenças entre Arrecadação e Contabilidade. COMO será feito? Implantação e implementação procedimentos de controle para que os valores de arrecadação tributária e dívida ativa registrados nos sistemas informatizados de arrecadação sejam consistentes com aqueles registrados na contabilidade; - Adoção os seguintes procedimentos, com relação às inconsistências nos
registros contábeis com o sistema de arrecadação, em atendimento ao art. 85 da LF 4320/64 e do art. 48
da LRF: a) Estabelecer por meio de normativ9 próprio uma rotina padrão para a conciliação da arrecadação, da inscrição e do cancelamento registrados no módulo informatizado de contabilidade e no módulo
informatizado de arrecadação; b) Estabelecer por meio de normativo próprio uma rotina que para realização de correções ou anulações seja por meio de novos registros, assegurando a inalterabilidade das informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico de todos os
atos; c) Realizar a baixa manual por pagamento no sistema de arrecadação por meio de processo administrativo, fazendo constar a documentação suficiente pra embasar o respectivo registro contábil da operação. Criar mecanismos para que toda arrecadação de tributo seja realizada por meio de guia de pagamento gerado pelo sistema de arrecadação no modelo Febraban (código de barras);
Implantar e implementar as seguintes funcionalidades no sistema de arrecadação:
a) Mecanismo no sistema que mantenha o registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de
dados efetuados pelos usuários que contenha, no mínimo: 1 - código do usuário; li -operação realizada; Ili
- data e hora da operação; b) Relatórios gerenciais que possibilitem a discriminação de cada baixa manual realizada em um determinado período e por tipo de dívida (lançada, exigível/vencida ou em dívida ativa), contendo informações completas da dívida e dos valores (principal, juros e outros acréscimos) devidos e efetivamente pagos, usuário que realizou a baixa e número do processo administrativo que o autorizou, de forma a subsidiar o controle interno e a conciliação a ser realizada periodicamente com a contabilidade; c) Ferramentas exclusivas para baixa manual por pagamento de créditos tributários e individualizados para os já inscritos em dívida ativa e os ainda não inscritos (apenas lançados); d) Mecanismos de validação entre o campo “número de processo” da tela de baixas manuais (lançamentos e de dívida ativa) e
a lista de processos abertos no sistema de protocolo, de forma a garantir que nenhum usuário possa completar uma baixa manual sem a inserção de um número de processo já aberto no sistema de protocolo.

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
30/04/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

• Implantar e implementar procedimentos de controle para que os valores da arrecadação tributária e da dívida ativa registrados nos sistemas informatizados de arrecadação sejam consistentes com aqueles registrados na contabilidade;
• Adotar os seguintes procedimentos, com relação às inconsistências nos registros contábeis com o sistema de arrecadação,
em atendimento ao art. 85 da LF 4320/64 e do art. 48 da LRF:
a) Estabelecer por meio de normativo próprio uma rotina padrão para a conciliação da arrecadação, da inscrição e do cancelamento registrados no módulo informatizado de contabilidade e no módulo informatizado de arrecadação;
b) Estabelecer por meio de normativo próprio uma rotina que para realização de correções ou anulações seja por meio de
novos registros, assegurando a inalterabilidade das informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico de todos os atos;
c) Realizar a baixa manual por pagamento no sistema de arrecadação por meio de processo administrativo, fazendo constar a
documentação suficiente pra embasar o respectivo registro contábil da operação.
• Criar mecanismos para que toda arrecadação de tributo seja realizada por meio de guia de pagamento gerado pelo sistema
de arrecadação no modelo Febraban (código de barras);
• Implantar e implementar as seguintes funcionalidades no sistema de arrecadação:
a) Mecanismo no sistema que mantenha o registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuados pelos usuários que contenha, no mínimo: I código do usuário; II operação realizada; III data e hora da operação;
b) Relatórios gerenciais que possibilitem a discriminação de cada baixa manual realizada em um determinado período e
por tipo de dívida (lançada, exigível/vencida ou em dívida ativa), contendo informações completas da dívida e dos valores (principal, juros e outros acréscimos) devidos e efetivamente pagos, usuário que realizou a baixa e número do processo administrativo que o autorizou, de forma a subsidiar o controle interno e a conciliação a ser realizada periodicamente com a contabilidade;
c) Ferramentas exclusivas para baixa manual por pagamento de créditos tributários e individualizados para os já inscritos em
dívida ativa e os ainda não inscritos (apenas lançados);
d) Mecanismos de validação entre o campo “número de processo” da tela de baixas manuais (lançamentos e de dívida ativa)
e a lista de processos abertos no sistema de protocolo, de forma a garantir que nenhum usuário possa completar uma baixa
manual sem a inserção de um número de processo já aberto no sistema de protocolo.
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2.24 AUSÊNCIA DE BAIXA NO SISTEMA TRIBUTÁRIO DE
CRÉDITO PRESCRITO

• Criar comissão para levantamento dos créditos tributários prescritos, destacando, dentro do possível, as razões da não cobrança eficiente no tempo oportuno;
• Destacar os créditos que tiveram sua prescrição suspensa por processo de cobrança ainda em andamento;
• Proceder à baixa dos créditos no sistema, mediante processo administrativo, devendo ser formalmente documentado e motivado com clareza e disponível para ser examinado a qualquer tempo;
• Orientar a contabilidade de quando da prestação de contas no Tribunal de Contas, fazer nota explicativa para deixar claro o motivo das baixas para justificar a dedução da receita e mencionar o número do processo administrativo instaurado.

Discorreu a Área Técnica, em sede de conclusão:
A análise do plano de ação, resultou em apontamentos
de impropriedades que impedem sua homologação até
que sejam devidamente saneadas.
De forma geral, pode-se aﬁrmar que o Prefeito Municipal
foi bastante genérico e pouco incisivo nos pontos 2.8,
2.10 e 2.11.
O Prefeito Municipal em alguns pontos não conseguiu
deixar clara a proposta de aprimoramento da
Administração Tributária, apresentando hipóteses
sintetéticas que impedem de avaliar se de fato são
passíveis de resolver o problema.
No aspecto da priorização de recursos quanto a
capacitação delegou a responsabilidade exclusivamente
ao aprimoramento fornecido pela Escola de Contas desta
Corte de Contas, o que conforme fundamento, não se
sustenta.
Por outro lado, sobre a falta de ﬁdedignidade do cadastro

O QUE será feito?
SEMUF e PGM
Revogação/alteração da IN STB nº 003/2013 que, dentre outras incongruências, dispõe sobre prescrição
tributária em contrariedade com o CTN e o CTM, além de condicionar o cancelamento da CDA prescrita a Decreto do Chefe do Poder Executivo, tornando o reconhecimento da prescrição tributária demasiadamente burocrática e ineficiente. Alteração do art. 233 do CTM que dispõe sobre prescrição tributária em contrariedade com o CTN. Levantamento dos créditos tributários prescritos para promoção de sua
baixa, com devida documentação em processo administrativo instaurado para esse fim e com observância de regramento normativo a ser elaborado. Revisão das demais Instruções Normativas do Sistema de
Tributos (IN STB nº 001/2013, 002/2013 e 004/2013) de forma a adequa-las aos objetivos deste e de outros itens do plano de trabalho, notadamente no que diz respeito ao controle do parcelamento de créditos tributários, renúncia de receitas tributárias, lançamento tributário, inscrição em dívida ativa, etc. Revisão das Instruções Normativas do Sistema Jurídico que tratam de dívida ativa tributária, execução fiscal e
reconhecimento de prescrição tributária (IN SJU nº 002/2015 e 004/2015). Orientação à contabilidade sobre a necessidade de apontar de maneira clara a dedução da receita tributária em virtude de prescrição,
de forma que seja informado o número do processo administrativo que a reconheceu quando da prestação de contas ao TCE. COMO será feito? 1) Quanto aos créditos tributários ainda não inscritos em dívida ativa: Quando da realização da ação exposta no item 18 do presente plano de trabalho, separar os créditos tributários inadimplidos e não prescritos dos prescritos. Quanto a estes últimos, promover sua baixa de acordo com o regramento normativo a ser elaborado (alteração/revogação da IN 002/2-13), o qual
deverá prever a necessidade de instauração de processo administrativo que documente de forma motivada a ocorrência de prescrição.
2) Quanto aos créditos já inscritos em dívida ativa: Levantamento dos créditos tributários prescritos quando da realização do procedimento previsto no item 20 deste plano de trabalho, separando as CDAs em
três grupos distintos: 1º as CDAs de crédito tributário prescrito; 2º as CDAs que ainda poderão ser executadas; e 3!! as CDAs com exigibilidade suspensa (v.g. parcelamento). Quanto às prescritas, promover sua
baixa de acordo com . o regramento normativo a ser elaborado (alteração/revogação da IN 002/2013), o
qual deverá prever a necessidade de instauração de processo administrativo que documente de forma
motivada a ocorrência da prescrição. Reunião com o Setor de Contabilidade após a promoção das medidas expostas acima para demonstrar/fixar a forma de como deverá ser documentada a dedução de receita tributária em razão da prescrição e para o fim de estabelecer rotina de encaminhamento dos processos administrativos para tal fim.

imobiliário, não há também elementos necessários a
aferir que a proposta apresentada seja capaz de suprir
a necessidade de recadastramento e manutenção do
cadastro imobiliário.
Da mesma forma, não ﬁcou clara os procedimentos
referentes a ﬁscalização de ISS, no combate a sonegação
ﬁscal. O município não apresentou uma proposta
plausível para solução do problema apontado.
Com isso, aponta-se inconsistências nos itens 2.8,
2.10 e 2.11, como insanaveis e necessário uma nova
manifestação por parte do Prefeito Municipal.
Quanto aos demais itens, foram considerados passíveis
de atender as propostas da Equipe de Auditoria, motivo
pelo qual não foram realizadas considerações acerca
da correções em face dos mesmos, mas tão somente
algumas observações pertinentes as medidas apontadas,
e que eventualmente podem ser discutidas em fase de
monitoramento futuro.
www.tce.es.gov.br

Inicio:
30/09/2018
Conclusão:
01/12/2019

O proposto se apresenta condizente com as
propostas de encaminhamento inseridas no
Relatório de Auditoria pela Equipe.

Nesse ponto, cumpre observar que o fato de não estarem
homologadas, não isenta a gestão de responsabilidade
sobre o cumprimento das mesmas. Para tanto,
recomendar-se-á que o controle interno municipal
observe o cumprimento de todas as medidas necessárias
e que serão monitoradas futuramente.
Dessa forma, encampamos o entendimento da Área
Técnica, e o utilizamos como fundamentação.
Diante do exposto, acompanhando a Área Técnica e o
Parquet de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de DECISÃO que submeto à
sua consideração.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
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 da Primeira Câmara, ante as
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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razões expostas pelo relator, em:

da Manifestação Técnica 00335/2019-4.

1.1. NOTIFICAR o Prefeito Municipal de Marechal
Floriano, nos termos do artigo 8º da Resolução TC nº
298/2016 c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III, da
Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal c/c o artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica
deste Tribunal, para que, no prazo de 30 (trinta) dias:

2. Unânime.

1.1.1. Cumpra as DETERMINAÇÕES dispostas na
Manifestação Técnica 00335/2019-4, para os subitens
2.8, 2.10 e 2.11, com base no artigo 7º, da Resolução TC
nº 298/2016 e em especial o art. 37 da CF e o art. 11 da
LRF, alertando-o de que o não atendimento injustificado
o sujeita às sanções previstas no art. 1º, inciso XXXII e
artigo 135, inciso IV, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c
artigo 389, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, que
cuida do Regimento Interno deste Tribunal.
1.2. DETERMINAR ao Prefeito de Marechal Floriano, a
bem dos Princípios da Continuidade Administrativa e do
Interesse Público a imediata implementação das referidas
ações com as correções propostas na Manifestação
Técnica 00335/2019-4, observando e aproveitando-se
das recomendações ali presentes;
1.3. DETERMINAR ao Controle Interno do Município de
Marechal Floriano para que proceda ao monitoramento
do cumprimento do Plano de Ação, encaminhando,
a este Tribunal de Contas, o resultado do referido
monitoramento, conforme previsto no artigo 42, inciso
IV c/c artigo 43, inciso VI, da Lei complementar 621,
de 08 de março de 2012, incluindo o cumprimento das
alterações aqui sugeridas;
1.4. ENCAMINHAR à Secretaria Geral das Sessões para
providências, devendo ser remetidas aos gestores cópia

3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator).
4.2. Conselheira substituta: Marcia Jaccoud Freitas
(convocada).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Decisão 01880/2019-5
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09123/2019-8
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Itapemirim
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Responsável: CLODOALDO LEAL FERREIRA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO
NO ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE ITAPEMIRIM – MESES 02, 03 e 04/2019 – CITAÇÃO –
PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MARCIA
JACCOUD FREITAS:
Versam os presentes autos sobre a omissão no
www.tce.es.gov.br

encaminhamento, por meio do sistema CidadES, das
Prestações de Contas Mensais relativas aos meses 02, 03
e 04 do exercício de 2019, do Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Itapemirim, sob responsabilidade do senhor
Clodoaldo Leal Ferreira.
Em razão das omissões, esta Corte de Contas emitiu
Termo de Notificação Eletrônico n.º 03423/2019-1
(anexo da Manifestação Técnica n.º 06280/2019-8) ao
responsável, para que enviasse as Prestações de Contas
Mensais. Contudo, o senhor Clodoaldo Leal Ferreira
deixou transcorrer o prazo para a apresentação da
referida documentação.
Assim, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade
e Economia – NCE, através da Manifestação Técnica
n.º 06280/2019-8, sugeriu a aplicação de multa ao
responsável, nos seguintes termos:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3423/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).
[...]
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º
02243/2019-1, de lavra do procurador Luciano Vieira,
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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ratificou o entendimento técnico e sugeriu a aplicação
de multa pecuniária ao responsável, com fulcro no
artigo 135, inciso VIII e § 4º, da Lei Complementar n.º
621/2012.
II FUNDAMENTOS
Primeiramente, cabe registrar que a omissão no
encaminhamento de prestações de contas mensais –
que se consubstancia no não envio ou no envio fora do
prazo da documentação –, é infração passível de multa,
conforme consta do artigo 135, VIII, da Lei Complementar
n.º 621/2012.
É importante também esclarecer que o § 4º do citado
dispositivo legal foi recentemente alterado pela Lei
Complementar Estadual n.º 902/2019, passando
a prever a aplicação automática da penalidade,
independentemente de prévia comunicação aos
responsáveis. Vejamos:

902/2019), é plenamente aplicável ao caso em exame,
já que as omissões identificadas são posteriores à sua
entrada em vigor, pois, como se vê, o prazo para a
remessa das prestações mensais em questão exauriu-se
em 10/03/2019, 10/04/2019 e 10/05/2019, conforme
extraído do sistema CidadES, configurando-se, a partir
daí as omissões a serem sancionadas.

os novos valores estipulados a partir da alteração
regimental, combinados com o art. 135, da LC 621/2012,
beneficiariam o agente por ocasião da aplicação de
eventual sanção, já que foram reduzidos em relação
aos valores anteriormente previstos, o que observaria
a disposição constitucional constante do art. 5º, XL, da
Constituição Federal:

Além disso, os valores de multa foram fixados por meio
da Emenda Regimental n.º 10, de 26 de março de 2019,
com vigência a partir de 1º de abril de 2019 (art. 97, ER
10/2019), a saber:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas
e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:

[...]
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu;

[...]

[g.n.]

Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre meio e dez por
cento; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 010,
de 26.3.2019).

Analisando os autos, verifico que o gestor esteve
inadimplente com esta Corte de Contas desde 10 de
março de 2019, suprindo as omissões, respectivamente,
em 05/06/2019, 07/06/2019 e 04/07/2019, conforme
informação extraída do sistema CidadES.

[...]

Redação Anterior:

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre dois e dez por cento;

Dessa forma, entendo que sua inércia em atender à
legislação que o obriga a prestar contas dos recursos
públicos, além de contrariar os desígnios deste Tribunal,
frustra mandamentos constitucionais, inviabilizando
a verificação das informações referentes à execução
orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.
Nesse sentido, encampo, em parte, o posicionamento
da área técnica.

[...]
§ 4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela LC nº 902/2019 – DOE
9.1.2019)
Sendo assim, a alteração legislativa, com vigência
atrelada a 1º de janeiro de 2019 (art. 39, da LC

[...]
§ 1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis. (Redação dada pela Emenda Regimental
nº 010, de 26.3.2019).
Nesse caso, ainda que posterior à omissão identificada,
www.tce.es.gov.br

Ainda assim, considerando que houve uma recente
ruptura da prática administrativa até então reiterada
por decorrência de expressa alteração normativa,
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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mas que antes previa a notificação e a citação prévia
do responsável como condição para a aplicação de
penalidade, entendo que cabe recorrer ao disposto nos
artigos 23 e 24, parágrafo único, do Decreto-lei 4.657, de
4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas de
Direito Brasileiro - LINDB), para justificar, por enquanto,
a não aplicação de sanção ao senhor Clodoaldo Leal
Ferreira e o seu chamamento aos autos, como segue:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.
Art. 24. [...]
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais
as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial
ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.
Portanto, embora entenda que, tanto pelo critério
hierárquico como pelo cronológico, o art. 21, § 1º, da
Instrução Normativa TC 43, de 5 de dezembro de 2017, não
mais se aplica a casos de omissão no encaminhamento
de contas mensais, voto, pelas razões acima externadas,
por que seja expedida citação ao senhor Clodoaldo Leal
Ferreira para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco)
dias apresente razões de justificativas:
Art. 21. [...]

§ 1º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 20 ou transcorrido o prazo de cinco dias
da expedição da notificação eletrônica sem que o
responsável tenha tomado ciência da mesma, será
autuado processo e expedidas, concomitantemente,
notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo
de cinco dias improrrogáveis para cumprimento da
obrigação e apresentação das razões de justificativas
pelo não atendimento aos prazos fixados.

e § 2º, I do Regimento Interno;

Em 15 de julho de 2019.

181, da LC 621/2012 e ao art. 359 e 360, do Regimento

1.2.2. É assegurado o direito de realizar sustentação oral,
nos moldes autorizados pelos parágrafos do art. 61, da
Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.2.3. As demais comunicações de atos processuais,
inclusive da inclusão deste processo em pauta para
julgamento, serão feitas mediante publicação no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, em atendimento ao art.

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Interno desta Corte (diario.tce.es.gov.br/); e

Conselheira Substituta

1.2.4. Não cabe recurso da decisão que determinar a

1. DECISÃO:
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, ante as razões expostas pela Relatora, em:
1.1. CITAR o senhor Clodoaldo Leal Ferreira para que,
no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, apresente
razões de justificativas, nos termos do art. 21, § 1º da IN
43/2017 combinado com os artigos 23 e 24, parágrafo
único, da LINDB;
1.2. Determinar à Secretaria Geral das Sessões o
encaminhamento à responsável de cópia desta Decisão
juntamente com os termos de notificação e de citação,
preferencialmente em mídia digital, dando-lhe CIÊNCIA
de que:
1.2.1. A citação ter-se-á como realizada mediante sua
ciência ou quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência ou,
conforme o caso, por membro da família ou empregado
do responsável ou do interessado, na forma do art. 64, I,
II e § 1º, I, da Lei Complementar 621/2012 e art. 359, I, II
www.tce.es.gov.br

citação do responsável, na forma do art. 153, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 398, II, da
Resolução TC 261, de 8 de junho de 2013 (Regimento
Interno do Tribunal).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha.
4.2. Conselheira substituta: Marcia Jaccoud Freitas
(relatora/convocada).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Atas das Sessões - 1ª Câmara
SESSÃO: 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
PRIMEIRA CÂMARA - 3/7/2019
Aos três dias do mês de julho do ano de 2019, às
14h, na Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA
DE AGUIAR”, o senhor presidente da 1ª Câmara,
conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO,
invocando a proteção de Deus, declarou aberta a
21ª sessão ordinária do colegiado do exercício de
2019. Integrando a Câmara, estiveram presentes os
senhores conselheiros RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN e LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA.
Presentes, ainda, senhora conselheira substituta
MÁRCIA JACCOUD FREITAS, o senhor conselheiro
substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, o Ministério
Público Especial de Contas, na pessoa do senhor
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, procurador
especial de contas em substituição ao procuradorgeral, e LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-adjunta
das sessões. Dando início aos trabalhos, o senhor
presidente da 1ª Câmara, conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, submeteu ao Colegiado,
para discussão e votação, nos termos dos artigos 72,
inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento
Interno desta Corte, a ata da 20ª Sessão Ordinária de
2019, antecipadamente encaminhada pela secretáriaadjunta das sessões, por meio eletrônico, aos senhores
conselheiros, conselheiros substitutos e procurador;
sendo aprovada à unanimidade. – OCORRÊNCIAS – 01)
Após a fase de devolução de processos com pedido de
vista, o senhor presidente da 1ª Câmara, conselheiro

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, tendo em
vista pedido de preferência no processo TC-5991/2018,
que trata de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal
de Vila Valério, passou a palavra ao senhor conselheiro
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA que informou que
o mesmo seria sobrestado aguardando decisão no
processo TC-9067/2018, que está sob julgamento no
Plenário. 02) Ato con�nuo, quando do julgamento do
processo TC-3321/2019, que trata de Representação
na Polícia Civil do Espírito Santo, constante da pauta
do senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO, o Ministério Público de Contas devolveu
de vista e solicitou o adiamento, o que foi deferido
pelo relator. 03) Quando do julgamento do processo
TC-3290/2018, de relatoria do senhor conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, que
trata de Prestação de Contas Anual de Ordenador da
Prefeitura Municipal de Aracruz, o Ministério Público
de Contas leu parecer-vista; o conselheiro relator
manteve o voto e o senhor conselheiro LUIZ CARLOS
CICILIOTTI DA CUNHA manifestou sua preocupação
com a ausência da instituição do Fundo Municipal de
Saúde de Aracruz, entretanto, acompanhou o relator
haja vista determinação no voto. O senhor conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO solicitou
vista dos autos. 04) Ainda no julgamento da pauta do
senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN, quando da apreciação do processo TC6296/2018, que trata de Prestação de Contas Anual de
Ordenador do Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro
de Itapemirim, após proferir voto por comunicação de
diligência com prazo de 15 dias, o Ministério Público de
Contas sugeriu encaminhamento do voto à Secretaria
Geral de Controle Externo. O senhor conselheiro relator
www.tce.es.gov.br

acatou a sugestão do Parquet após retorno da diligência,
tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas:
“O SR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Por
gentileza, excelência. O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO – Com a palavra, doutor
Heron. O SR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA –
Conselheiro Rodrigo, tive a oportunidade de conhecer
o voto de vossa excelência e achei muito relevante o
achado que vossa excelência trouxe nos autos. Destaco
aqui um parágrafo do voto de vossa excelência: Diante
disso, há uma contradição nas informações apontadas
entre os dois processos, - esse processo é o do Fundo
Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim,
exercício de 2017, e a Prestação de Contas Anual, contas
de governo, de 2017 – uma vez que o valor de pessoal
e encargos sociais da saúde, constante nas contas de
governo é de R$ 39.970.275,91 e o valor de pessoal e
encargos sociais da saúde na folha de pagamento dos
presentes autos – ou seja, do Fundo Municipal de Saúde
– é de R$ 165.649.322,87, quando estes deveriam ser
iguais. Uma solicitação, um pedido que faço a vossa
excelência é para que a cópia do voto de vossa excelência
possa ser encaminhada, também, à Secretaria Geral
de Controle Externo. A Secretaria Geral de Controle
Externo tem essa função de supervisionar, de orientar,
gerenciar, as suas unidades, as demais setoriais, para
que o que vossa excelência observou, nesses autos,
também possa ser objeto de uma prática rotineira,
quando da análise dos demais fundos municipais
saúde e de uso, também, de unidades jurisdicionadas.
Então, pedimos que seja enviada a Secretaria Geral
de Controle Externo, para que possa, também, ser
observado esse apontamento de vossa excelência. Para
ser dado conhecimento à Secretaria Geral de Controle
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Externo. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN – Agradeço a opinião do procurador
Heron. Acatarei, porém, após o envio das informações,
teremos o caso mais clareado. Aí, certamente, isso
poderá ser enviado à Secretaria Geral de Controle
Externo. Podemos fazer dessa forma? Então, por
enquanto, apenas uma comunicação de diligência: 15
dias. Dentro de pouco tempo, os autos retornarão para
decidirmos o mérito e fazermos o encaminhamento.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO – Aquiescência do colegiado, então,
ﬁca diligência: 15 dias.” 05) O senhor conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN adiou
com aquiescência do colegiado, mitigando o artigo
84 do Regimento Interno, os processos TC-2444/2019
e TC-2741/2019, que tratam de Relatório de Gestão
Fiscal da Prefeitura Municipal de Aracruz. 06) Foram
adiados os processos TC- 5050/2016, TC-7483/2016,
TC-9673/2016, TC-5991/2018, TC-6011/2018 e TC7232/2018, todos com votos proferidos pela então
relatora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD
FREITAS, e constantes da pauta do relator condutor, o
senhor conselheiro LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA,
haja vista a existência de processo no Plenário (TC9067/2018) onde está sendo discutida a aplicação,
ou não, de multa por descumprimento do artigo 42
da Lei de Responsabilidade Fiscal no exercício de
2012, matéria tratada nos processos anteriormente
mencionados. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos
93 processos constantes da pauta, ﬂs. 05 a 17, parte
integrante da presente ata. Nada mais havendo a
tratar, o senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, declarou encerrada a
sessão às 14 horas e 42 minutos, convocando, antes,

os excelen�ssimos senhores conselheiros, o senhor
conselheiro substituto e o senhor procurador para a
próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 10 de
julho de 2019, às 14h. E, para constar, eu, LUCIRLENE
SANTOS RIBAS, secretária-adjunta das sessões, lavrei
a presente ata, que, depois de aprovada, vai por mim
assinada, bem como pelo senhor presidente, demais
conselheiros, e senhor procurador.
CONSELHEIRO

Contas (LUCIANO VIEIRA)
Responsável: JOSE DARCY SANTOS ARRUDA
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado
Processo: 09077/2019-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Educação de
Baixo Guandu
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: CENIRA ANTONIA DA SILVA

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Deliberações: Processo retirado de pauta.

Processo: 03118/2014-5

Processo: 09091/2019-1

Unidade gestora: Câmara Municipal de Jerônimo
Monteiro

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muqui

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Exercício: 2013

Responsável: CARLOS RENATO PRUCOLI

Apensos: 09353/2017-8

Deliberações: Processo retirado de pauta.

Interessado: CAMARA JERONIMO MONTEIRO
Responsável: GENALDO RESENDE RIBEIRO [MARIANA
GOMES AGUIAR (OAB: 22270-ES), POLIANE DIAS COCO
(OAB: 26492-ES), RODRIGO BARCELLOS GONCALVES
(OAB: 15053-ES)], ISABEL CRISTINA SA RIBEIRO DE
SANTANA, WAGNER RIBEIRO MASIOLI
Deliberações: Acórdão. Considerar sem efeito Dec.
1083/17. Regular c/ ressalva. Quitação. Determinações.
ArquivarProcesso: 03321/2019-3
Unidade gestora: Polícia Civil do Espírito Santo
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: Membros do Ministério Público de
www.tce.es.gov.br

Processo: 10086/2019-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: JONES CAVAGLIERI
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Total: 5 processos
CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 09052/2017-5
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: Gestor da UG (Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo, LIVIA SIMOES DE NADAI),
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável: JAVAN DE OLIVEIRA SILVA, REGINALDO
SIMAO DE SOUZA
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 03290/2018-3

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Muniz
Freire

Classificação: Controle
Representação

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Representante: ESOM CONSTRUCOES E MONTAGENS
EIRELI [ANSELMO DE SOUZA MOSE]

Exercício: 2017
Responsável: JULIANA DE PAULA LOUZADA
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Irregular. Multa de R$ 3.000,00.
Determinação. Notificar controle interno do município.
Arquivar.
Processo: 06296/2018-6

Externo

-

Fiscalização

-

Responsável: BRUNO TEOFILO ARAUJO, DAYANNE
COSTA SILVA, KLEILSON MARTINS REZENDE, LUIZ
CARLOS DADALTO FILHO
Deliberações: Acórdão. Extinguir c/ resolução mérito.
Procedente. Determinações. Arquivar.
Processo: 02444/2019-5

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de
Cachoeiro de Itapemirim

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2017

Exercício: 2017

Exercício: 2018

Responsável: JONES CAVAGLIERI

Responsável: LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE

Adiamento: 1ª Sessão

Adiamento: 2ª Sessão

Deliberações: Vista concedida. Sebastião Carlos Ranna
de Macedo.

Deliberações: Decisão. Comunicação de diligência 15
dias.

Processo: 03746/2018-6

Processo: 08919/2018-3

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Afonso
Cláudio

Unidade gestora: Consórcio Público da Região Sudoeste
Serrana - CIM Pedra Azul

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2017

Exercício: 2017

Responsável: ARNOBIO PINHEIRO SILVA [ADRIEL DE
SOUZA SILVA (OAB: 23709-ES)]

Responsável: EDELIO FRANCISCO GUEDES

Responsável: JOAO DO CARMO DIAS

Adiamento: 2ª Sessão

Adiamento: 1ª Sessão

Deliberações: Adiado

Deliberações: Adiado

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Responsável: JONES CAVAGLIERI
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02741/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2018

Deliberações: Adiado
Processo: 04147/2018-6

Processo: 09622/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
www.tce.es.gov.br

Processo: 10038/2019-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
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Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Responsável: LUCIANO MIRANDA SALGADO

Exercício: 2012

Deliberações: Adiado

Responsável: PEDRO CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Adiamento: 12ª Sessão

Processo: 10109/2019-2

Deliberações: Sobrestado

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Processo: 07483/2016-1

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: VERA LUCIA COSTA
Deliberações: Adiado

Externo

Exercício: 2012

Representante: GENILSON RAINHA DA COSTA, SAO
GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLENAGEM LTDA

-

Fiscalização

-

Representação

Adiamento: 9ª Sessão

ROGERIO CRUZ SILVA [SAMIRAH MARTINS CHEQUER

Deliberações: Sobrestado

HABIB (OAB: 5584-ES)]

Processo: 05972/2017-1

Adiamento: 1ª Sessão

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Rio
Bananal

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte

-

Responsável: ERLITON DE MELLO BRAZ, LUCELIA PIM
FERREIRA DA FONSECA, LUIZMAR MIELKE, PAULO
HENRIQUE COLOMBI

Deliberações: Adiado

Responsável: ML PRODUCOES ARTISTICAS LTDA,

Processo: 05050/2016-1

Fiscalização

Exercício: 2012
Responsável: ALOIZIO CAMPOSTRINI BORGHI [FULVIO
TRINDADE DE ALMEIDA (OAB: 17922-ES)]

Deliberações: Adiado

-

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Representante: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

BOU HABIB (OAB: 23294-ES), WILMA CHEQUER BOU

Externo

Terceiro interessado: ELITE ADMINISTRADORA DE
SERVICOS LTDA, G F DA SILVA COMERCIO E PRESTACAO
DE SERVICOS DE LIMPEZA [RODRIGO MANOLO PEREIRA
(OAB: 266885-SP)]

Unidade gestora: Câmara Municipal de Pedro Canário

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iúna
Controle

Apensos: 03680/2018-1

Processo: 09673/2016-5

Processo: 11745/2014-6
Classificação:

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Deliberações: Sobrestado

LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel
da Palha

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Brejetuba

Adiamento: 12ª Sessão

CONSELHEIRO

Processo: 02791/2018-1

Classificação: Controle
Representação

Responsável: ITAMIR DE SOUSA CHARPINEL

Total: 11 processos

Deliberações: Decisão. Retornar a área técnica para
reabertura do contraditório.

Processo: 03680/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel
da Palha
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Apensos: 02791/2018-1

Exercício: 2016

Representante: ELITE ADMINISTRADORA DE SERVICOS
LTDA [EMILSON OTAVIO FIANCO JUNIOR (OAB: 11560ES), JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA (OAB:
18957-ES)]

Responsável: ELOIZA HELENA GRASSI

Responsável: ERLITON DE MELLO BRAZ, LUCELIA PIM

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

www.tce.es.gov.br
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FERREIRA DA FONSECA
Deliberações: Adiado
Processo: 03716/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Governador
Lindenberg
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2017
Responsável: GERALDO LOSS
Deliberações:
Parecer
Prévio.
Determinação. Recomendação. Arquivar.

Aprovação.

Processo: 04295/2018-8
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Trabalho e
Assistência Social de Viana
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: LEDIR DA SILVA PORTO
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 05991/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

23097-ES), CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB:
12142-ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK
(OAB: 15866-ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO
DOS SANTOS (OAB: 21748-ES), MARCELO ABELHA
RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES
NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MATHEUS DOCKHORN
DE MENEZES (OAB: 14007-ES), MILENA MAGNOL
CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), NATHALIA SAIB DE
PAULA (OAB: 20844-ES), PEDRO LENNO ROVETTA
NOGUEIRA (OAB: 26891-ES), TATIANE MENDES RIBEIRO
(OAB: 28947-ES), THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES
(OAB: 13399-ES)]
Adiamento: 9ª Sessão
Deliberações: Sobrestado
Processo: 06011/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012

Total: 12 processos
CONSELHEIRA SUBSTITUTA
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 08168/2013-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MARIA GORETI VITTORAZZI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08171/2013-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ROSARIA DOS SANTOS SOARES MACHADO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04453/2014-7

Responsável: ELIANE PAES LORENZONI

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Adiamento: 9ª Sessão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Sobrestado

Interessado: LEIDIANE VITTORAZZI BERCAN

Processo: 07232/2018-8

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04512/2014-1

Exercício: 2012

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana

Responsável: EDECIR FELIPE [ALEX DE FREITAS ROSETTI
(OAB: 10042-ES), AMANDA LOYOLA GOULART (OAB:
24474-ES), BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT
(OAB: 14469-ES), CAMILA CARLETE GOMES (OAB:
23460-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA
(OAB: 10107-ES), CAROLINA AVELAR DE OLIVEIRA (OAB:

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Exercício: 2012

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Responsável: ANGELA MARIA SIAS

Interessado: BARBARA APARECIDA DALVI DELECRODE

Adiamento: 9ª Sessão

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Sobrestado
www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 13 de agosto de 2019

85

ATOS DA 1a CÂMARA

Processo: 04548/2014-9

Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: DENILZA CALIMAN DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04550/2014-6

Processo: 04561/2014-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: DEISE DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04554/2014-4

Interessado: APARECIDA DA PENHA FIORESI MENARIO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04558/2014-2

Interessado: NEUZA PEDERZINI CEVOLANE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04560/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: NEUSA BRUNI ALTOE

Processo: 04570/2014-3

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ELIANE BENEDITA FERREIRA DE SOUZA

Processo: 04564/2014-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04571/2014-8

Interessado: ELIANE MORONI COIMBRA

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MARGARIDA MARIA COUTINHO

Processo: 04567/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MONICA FARIA DA SILVA VEIGA
Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: CLAUDIA FIORESE

Interessado: GEORGINA DE OLIVEIRA NALLI PANCRACIO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Registro.
Decisão. Registro.
Processo: 04574/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Processo: 04568/2014-6

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Interessado: ROSA ENIR GOMES DA SILVA VANELI

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado:

MARTA

DOS

SANTOS

MACHADO

MONTEIRO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04569/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
www.tce.es.gov.br

Processo: 04576/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: LINDAURA DE FATIMA SANTIAGO FORTES
Deliberações: Decisão. Registro.
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Processo: 04578/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: TATIA APARECIDA ABILIO
Deliberações: Decisão. Devolver à origem.
Processo: 04579/2014-4

ALMEIDA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Responsável: ANA PAULA PECANHA

Interessado: EDES MOL

Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Processo: 00838/2015-4

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: EDMA DA SILVA SEABRA SOUZA

Interessado: GESSY DA SILVA

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 04580/2014-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: VERONICA DA PENHA BRATZ LEITE
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 21 processos
CONSELHEIRO
SUBSTITUTO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 04171/2018-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social
de São Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Interessado: MARINALVA BROEDEL MACHADO DE

dos

Interessado: CLAUDIO ERNESTO SOUZA ALVES

dos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA ANITA ANDRADE
Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Instituto de Previdência
Servidores do Município de Ibiraçu

Processo: 07527/2015-1
dos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: HELENA MARIA RIZZO, HELENA MARIA
RIZZO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 13544/2015-8

www.tce.es.gov.br

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 06457/2016-5

Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Instituto de Previdência
Servidores do Município de Águia Branca

Interessado: KARLA HELGA CORREA

Unidade gestora: Instituto de Previdência
Servidores do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência
Servidores do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Processo: 01105/2016-1

Processo: 07051/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência
Servidores do Estado do Espírito Santo

Processo: 00830/2016-6

dos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LOURDES MARIA DEPIZZOL
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08538/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência
Servidores do Município de Rio Novo do Sul

dos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
dos

Interessado: RODNEY DE FREITAS COSTA
Deliberações: Decisão. Registro.
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Processo: 09424/2016-6
Unidade gestora: Instituto de
Servidores do Município de Serra

Previdência

dos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARTA MARIA DE SOUZA

dos

Interessado: AIDA MARIA PIZETTA ALTOE

dos

Interessado: REGINA CELIA DE OLIVEIRA ANTONIO

Previdência

dos

Interessado: ANTONIO CARLOS PIMENTEL FRAGA

Deliberações: Decisão. Registro.

dos

Processo: 02254/2017-7
Previdência

dos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03233/2017-7

Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Instituto de Previdência
Servidores do Estado do Espírito Santo
dos

dos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: AURINEIA FLEGLER

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03241/2017-1

Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Instituto de Previdência
Servidores do Estado do Espírito Santo
dos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

www.tce.es.gov.br

dos

Interessado: IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência
Servidores do Estado do Espírito Santo

Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Instituto de Previdência
Servidores do Estado do Espírito Santo

Processo: 02914/2017-1

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 03197/2017-4

Interessado: MANOEL FURLAN

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

dos

Interessado: JOAO MANOEL DEMUNER

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência
Servidores do Estado do Espírito Santo

Processo: 00869/2017-6

de

dos

Processo: 02909/2017-1

Deliberações: Decisão. Sobrestar.

Instituto

Unidade gestora: Instituto de Previdência
Servidores do Município de Fundão

Interessado: EDIEL ADAMI

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

gestora:

Processo: 03049/2017-2

Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Instituto de Previdência
Servidores do Município de São Gabriel da Palha

Processo: 00834/2017-2

Unidade

Interessado: ALDA SOLANGE SANTOS PEREIRA

Processo: 02848/2017-8

Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Instituto de
Servidores do Município de Serra

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: THEA MARIA BAPTISTA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Previdência

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Unidade gestora: Instituto de Previdência
Servidores do Estado do Espírito Santo

Processo: 10195/2016-2

Unidade gestora: Instituto de
Servidores do Município de Serra

Interessado: ANTONIO EVILASIO MASO

Processo: 02822/2017-3

Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Instituto de Previdência
Servidores do Município de Aracruz

Servidores do Estado do Espírito Santo

dos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: RENETE RABBI PANARO FIGUEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
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Processo: 03282/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência
Servidores do Estado do Espírito Santo

dos

Processo: 03283/2017-5
dos

Processo: 03293/2017-9
dos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA CREUZA MERISIO CARLOS
Deliberações: Decisão. Sobrestamento. Devolver à
origem.
Processo: 03324/2017-1

Processo: 03438/2017-5

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

dos

Interessado: SUELLEN WANDERMUREM ALTOE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 07245/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do
Sul
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Interessado: RODOLPHO LONGUE DIIRR

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: MARIA DE LOURDES BRUNI

Processo: 07250/2018-6

Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do
Sul

Processo: 06502/2018-3
Unidade gestora: Instituto de
Servidores do Município de Serra

Previdência

dos

Interessado: ILZA MARIA HIKER MARCELINO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do
Sul

Processo: 06770/2018-5
Previdência

dos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
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Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 07251/2018-1

Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Instituto de
Servidores do Município de Serra

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: JOCARLYLSON DE CARVALHO DIAS

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Processo: 04150/2017-1

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: JOAO LUIZ SCARPATTI

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: ANA NERY COSTA SIMOES

Processo: 07243/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do
Sul

Interessado: GELSON METZKER

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma

Interessado: JULIMARA NOGUEIRA PEREIRA
Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 04141/2017-1

Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Instituto de Previdência
Servidores do Município de Aracruz

dos

Deliberações: Adiado

Interessado: JOEL FACUNDES

Unidade gestora: Instituto de Previdência
Servidores do Município de Guarapari - Es

Previdência

Interessado: MARIA DA CONCEICAO RABELLO

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Unidade gestora: Instituto de Previdência
Servidores do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de
Servidores do Município de Serra

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ELIMARIO PETERLE
Deliberações: Decisão. Registro.
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Processo: 07252/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do
Sul
Interessado: WELINGTON ALEXANDRE NORTE

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Sobrestar.

Interessado: REGINALDO PAZ

Total: 44 processos

Processo: 01646/2019-8

Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Instituto de
Servidores do Município de Serra

Processo: 07574/2018-1
Previdência

Interessado: LEODITH CARNEIRO LOUBACH TEIXEIRA

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Unidade gestora: Instituto de
Servidores do Município de Serra

Sul

dos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VALCI CARDOSO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01471/2019-1

Previdência

dos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DAS NEVES LORENTE
Processo: 01658/2019-1
Previdência

dos

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do
Sul

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: WANDERLEY SILVEIRA FERREIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01474/2019-4

Interessado: GEUZA MARIA CORREA
Processo: 02166/2019-3
Unidade gestora: Instituto de
Servidores do Município de Serra

Previdência

dos

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do
Sul

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Sobrestar.

Interessado: ROBSON SOUZA MARTINS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01475/2019-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do

Interessado: MARIA ELIA MIGUEL
Processo: 10110/2019-5
Unidade gestora: Instituto de
Servidores do Município de Serra

Previdência

dos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
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SESSÃO: 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
PRIMEIRA CÂMARA - 10/7/2019

Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Instituto de
Servidores do Município de Serra

Total geral: 93 processos

Aos dez dias do mês de julho do ano de 2019, às 14h,
na Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”,
o senhor presidente da 1ª Câmara, conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, invocando a
proteção de Deus, declarou aberta a 22ª sessão
ordinária do colegiado do exercício de 2019. Integrando
a Câmara, estiveram presentes os senhores conselheiros
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN e LUIZ
CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA. Presente, ainda, o
Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do
senhor HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA,
procurador especial de contas em substituição ao
procurador-geral, e MICHELA MORALE, secretáriaadjunta das sessões em substituição. Dando início aos
trabalhos, o senhor presidente da 1ª Câmara,
conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO,
submeteu ao Colegiado, para discussão e votação, nos
termos dos artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, a ata da 21ª
Sessão Ordinária de 2019, antecipadamente
encaminhada pela secretária-adjunta das sessões, por
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meio eletrônico, aos senhores conselheiros,
conselheiros substitutos e procurador; sendo aprovada
à unanimidade. – COMUNICAÇÃOES E REGISTROS DA
PRESIDÊNCIA – O senhor presidente, conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, a pedido da
responsável senhora Vera Lúcia Costa, tendo em vista
que o patrono da mesma teria que se fazer presente
em audiência de instrução e julgamento na 2ª Vara
Criminal de Vila Velha, deferiu o adiamento do processo
TC-1707/2014, para a próxima sessão. – APRECIAÇÃO
DE MEDIDAS CAUTELARES E URGENTES – Nos termos
do artigo 101, § 1º, do Regimento Interno deste
Tribunal, o senhor conselheiro LUIZ CARLOS CICILIOTTI
DA CUNHA incluiu em pauta o processo TC-8323/2019,
que trata de Representação em face da Prefeitura
Municipal de Bom Jesus do Norte, em que sua
excelência proferiu voto pelo indeferimento da cautelar
e tramitação sob rito ordinário com notificação dos
responsáveis, sendo acompanhado, à unanimidade,
pelo colegiado. – OCORRÊNCIAS – 01) Após a fase de
devolução de processos com pedido de vista, o senhor
presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO, alterou a ordem da pauta, em razão de
sustentação oral solicitada, procedendo a leitura do
relatório do processo TC-5982/2018, que trata de
Prestação de Contas Anual de Ordenador do Banestes
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A,
exercício de 2017, concedendo, em seguida, a palavra
aos senhores Reveles Belarmino dos Santos, Fernando
Caio Galdi e Thiago Cunha Ferreira, respectivamente,
que proferiram sustentação oral. Devolvida a palavra
ao relator, sua excelência deferiu a juntada aos autos
das notas taquigráficas e dos documentos trazidos
pelos defendentes e retirou o processo de pauta para

encaminhar à área técnica, tudo conforme notas
taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. REVELES
BALARMINO DOS SANTOS – Boa tarde a todos! A
questão que se trata, é relacionada a um acordo entre
Banestes e Icatu, relacionada à exclusividade de
comercialização de produtos de capitalização de
Previdência pelo prazo de 20 anos. Esse acordo prevê
dois grupos de receitas: uma receita pontual e um
outro grupo, outras receitas, dependentes de
performance. A receita pontual é a receita de R$
9.000.000,00, prevista para pagamento pela Icatu a
Banestes Corretora, no ato da celebração do acordo.
Ou seja, para celebrar esse acordo, aceitar as condições
desse acordo, o Banestes recebeu R$ 9.000.000,00.
Tanto é pontual que, por ora do pagamento desse valor
de R$ 9.000.000,00, a Icatu reporta ao Banestes,
informando do envio do valor para crédito em conta
corrente. E, ﬁnalizando, não tendo o referido montante
quaisquer vínculos com outras cláusulas do referido
acordo operacional, ou obrigação de devolução. Ou
seja, esses R$ 9.000.000,00 são pontuais e não tem
vínculo com outras cláusulas ou obrigações a serem
cumpridas relacionadas a ele. Outro grupo de receitas,
são receitas, como falei, de performance, dentre elas
um (palavra inaudível) operacional, que é o resultado
da operação de capitalização e Previdência; bônus de
performance; superação de metas; (palavra inaudível)
ﬁnanceiro, que é a gestão de 50% dos recursos
ﬁnanceiros da capitalização. Também, por esse serviço
de gestão, o Banestes também previsto a receber
determinados valores e comissões. Ou seja, esse último
grupo são dependentes de execução de performance.
Nesse mesmo contrato existem duas previsões de
multas: a primeira, na cláusula e item 11.3, do acordo
www.tce.es.gov.br

operacional, que fala do pagamento de R$
18.000.000,00 pela quebra de exclusividade. Esses R$
18.000.000,00, entendemos, e temos a certeza de que
não guarda nenhuma relação com aquela receita de R$
9.000.000,00. Primeiro porque, quebra de exclusividade
e o consequente pagamento não exime o Banestes de
continuar com a obrigação, ao longo desses vinte anos,
de manter a exclusividade. Segundo ponto, que
proporcionalmente também não guarda nenhuma
relação. Primeiro, porque é o dobro, é atualizado pela
Selic. Não tem relação nenhuma com a receita de R$
9.000.000,00. A segunda multa consta do item 12.3 do
contrato e se refere ao pagamento de R$ 9.000.000,00
em caso de rescisão contratual. Motivos de rescisões
esses que estão previstos no item 12.2.1 do acordo, que
são motivos dados, provocados pelo Banestes, e, por
opção da parceira, poderia requerer a rescisão
contratual. Motivos. Quatro motivos. Primeiro motivo:
caso haja um comportamento inidôneo por parte do
Banestes que possa macular a imagem das parceiras –
parceiras aqui é a Icatu Seguros e Icatu Previdência. E,
falência, ou pedido de recuperação judicial ou
extrajudicial. Operação societária como terceira. E a
quarta, é a quebra de exclusividade, o descumprimento
pelo Banestes da cláusula 11.1, que é a cláusula de
exclusividade. Bem, esses quatro motivos são motivos
de rescisão de contrato. Seguidamente, vem a previsão
de multa de R$ 9.000.000,00. E nessa previsão de multa
de R$ 9.000.000,00 prevê: na hipótese de rescisão de
contrato, excetuado o item 4º, o inciso IV - e esse inciso
IV, qual é? Quebra de exclusividade. Aqui, exclui
qualquer relação de R$ 9.000.000,00 com quebra de
exclusividade. Então, o compromisso de manter
exclusividade, não há punição ou devolução de dinheiro
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por conta dessa cláusula de rescisão contratual. Ela
alcança apenas os três primeiros itens mencionados.
Nesse ponto, tendo a convicção de que a receita deveria
ser realizada e considerada no ato da celebração desse
acordo, buscamos, também, uma opinião de um
especialista externo e independente, ao qual vem em
linha com o nosso entendimento e reforça a nossa
convicção de realizar a despesa naquele momento.
Agora, se me permite, está previsto, também, a fala do
nosso consultor, Fernando Galdi. O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
– Convidamos o dr. Fernando Galdi para sua fala. O SR.
FERNANDO CAIO GALDI – Boa tarde! Deixa eu me
apresentar. Como o dr. Reveles falou, fui contratado
pelo Banestes como parecerista, e, então, ﬁz um
parecer independente acerca do tratamento técnico da
operação, levando-se em conta os princípios contábeis,
geralmente aceitos, e as normas de contabilidade
aplicadas ao caso. E, nesse sentido, conforme consta no
parecer, de maneira detalhada, é importante identiﬁcar
que a transação, feita com base em um contrato, que
prevê múltiplos componentes. O primeiro componente
é o componente de exclusividade, que é o componente
pelo qual o Banestes foi remunerado no valor de R$
9.000.000,00. E é esse componente que foi objeto de
uma ressalva da empresa de auditoria, por conta de
eles considerarem que aquele valor recebido de R$
9.000.000,00, já tinha recebido, liquidado, entrou no
caixa da instituição. Mas ele não deveria ter sido
considerado como receita no ato do recebimento. Mas
deveria ser considerado como receita ao longo no
contrato. Então o ponto que foi colocado na visão do
auditor independente foi esse. A discussão que coloco
no parecer realizado é justamente a seguinte: de fato, o

contrato tem um prazo longo, de vinte anos, e existe a
cláusula de exclusividade, pela qual o Banestes foi
remunerado. E além dessa cláusula de exclusividade,
existem outras performances pelas quais o Banco
poderá ser remunerado, dependendo de atingir
determinadas metas ou não que estão estabelecidas no
contrato. Isso signiﬁca, portanto, que, no mínimo,
existem dois componentes que podem ser observados
ao lado da receita relacionada com esse contrato. O
primeiro é a receita decorrente do acordo de
exclusividade. Segundo, são as receitas decorrentes da
vigência do contrato e pela performance do contrato
vai trazer para a instituição, para a corretora,
especiﬁcamente, que foi que ﬁrmou esse contrato com
o Icatu. Então, signiﬁca o seguinte: do ponto de vista de
reconhecimento da receita, em minha opinião, foram
atendidos os requisitos necessários, no que diz respeito
à cláusula de exclusividade. Porque, o Banco, a partir
do momento que assinou essa cláusula, passa ter
direito de receber aquele valor e passa a ter o controle
sobre o atendimento ou não dessa cláusula. Então, não
há situação em que o Banco tenha que, por exemplo,
devolver este recurso fora do seu controle. Não há mais
nenhuma obrigação que a instituição, a corretora, no
caso, tenha que prestar para cumprir as suas obrigações
referentes a essa parcela do contrato. Do ponto de
vista de reconhecimento de receita, o entendimento é
que naquele momento do reconhecimento da
exclusividade, isso já poderia ter sido feito e foi
efetivamente realizado. Do ponto de vista do
reconhecimento das outras receitas, essas sim vão
sendo reconhecidas a partir da performance, a partir
das metas que vão sendo atingidas pela corretora, e
vão sendo reconhecidas ao longo do contrato. Outro
www.tce.es.gov.br

ponto importante de se notar, são as multas que estão
reconhecidas no contrato. Aí é outra coisa, estaríamos
discutindo a questão do passivo da instituição, se ela
deveria reconhecer, em algum momento, o passivo
referente àquela operação. Aí também existe todo
um... existe o pronunciamento contábil a respeito disso.
E existe a necessidade de você reconhecer um passivo,
o que chamamos de passivo contingente, uma provisão,
sempre que é provável, ou seja, que tenha uma
probabilidade de ocorrência razoavelmente alta. A
partir do momento em que ele é possível, ou seja, pode
ser que aconteça, há necessidade de divulgação em
nota explicativa. E se não for nem possível, nem
provável, for remoto, aí a empresa não precisa nem
divulgar em nota explicativa. Esse é o pronunciamento
contábil sobre provisões e passivos contingentes. E,
em2 meu entendimento, também, no que diz respeito a
multa estabelecida nesse contrato, não precisaria ser
reconhecida por conta da baixa probabilidade da sua
ocorrência. O que, de fato, tem sido até demonstrado,
de acordo com as metas que estão sendo realizadas.
Pelo que fui informado, todas estão sendo atendidas aí
ao longo do contrato. Então, não há o que se dizer em
pagamento de multa. E também, a instituição, o Banco,
a corretora, não tem nenhuma intenção e nenhum
incentivo econômico para quebrar essa cláusula de
exclusividade. Então, do ponto de vista de
reconhecimento da receita dos R$ 9.000.000,00, que
foi um ponto especíﬁco aqui do parecer e do
reconhecimento desses passivos, entendo que foram
atendidos os pronunciamentos contábeis aplicáveis ao
caso e os princípios contábeis geralmente aceitos.
Outra coisa importante, também, só para deixar claro,
a operação foi feita pela corretora, Banestes Corretora
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– essa Banestes Corretora é uma subsidiária da DTVM,
que é uma subsidiária do Banco. Então, originalmente,
essa operação foi feita lá na Banestes Corretora, que
tem que seguir os pronunciamentos contábeis emitidos
pelo comitê de pronunciamentos contábeis, para
pequenas e médias empresas, referendados pelo
Conselho de Contabilidade. Na medida em que esse
resultado vai subindo pelas outras instituições, então
ele é reconhecido via equivalência patrimonial na
DTVM, depois ele é reconhecido via... equivalência
consolidado no balanço do Banco. Por isso que acaba
tendo esse reﬂexo de o contrato sendo realizado na
Corretora, nas demonstrações ﬁnanceiras tanto da
distribuidora, quanto do Banco, do Banestes Banco.
Então, meu posicionamento é este. E de novo,
simplesmente coloquei o que já tinha deixado claro
aqui no parecer que está disponível nos autos do
processo. Estou à disposição! O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
– Agradecemos a participação do dr. Fernando Caio
Galdi. Convido o dr. Thiago Cunha Ferreira para a sua
exposição, também, pelo prazo regimental de dez
minutos. O SR. THIAGO CUNHA FERREIRA – Boa tarde,
presidente! Boa tarde, conselheiro Cicilliotti; conselheiro
Chamoun! Prometo aos senhores que não tomarei nem
próximo a este tempo a mim concedido. Na
oportunidade, desde já, agradeço! Só um esclarecimento
do fato, senhores conselheiros e representante do
Ministério Público, como bem explanado pelo dr.
Reveles e o dr. Fernando Galdi, a questão tem a cláusula
de exclusividade, que é o que gerou a ressalva, mas,
também, tem a cláusula de performance, como aqui
colocado. E esta oportunidade que estou na tribuna é
só para registrar que desde o ano de 2017 o Banestes

tem performado, acima até do previsto das cláusulas
contratuais, e essas circunstâncias tem gerado, além
da performance, o atendimento da performance, uma
receita majorada frente à previsão contratual. E, nesta
oportunidade, vimos aqui pedir o registro da
comprovação da performance junto... colacionar junto
ao processo, para que ﬁque a critério dos senhores
para apreciação. É só isso mesmo que faço, presidente.
E agradecimento! O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Agradeço à
participação do sr. Reveles, do sr. Fernando e do sr.
Thiago. Vou deferir a juntada de memorial, de
documento e também das notas taquigráﬁcas. E, tendo
em vista o assunto bem técnico, como foi abordado,
vou retirar o processo de pauta e encaminhar à área
técnica e ao Ministério Público. (ﬁnal)” 2) Em seguida,
o senhor conselheiro LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA
CUNHA informou que o processo TC-5991/2018, com
pedido de preferência, seria adiado. 3) Ato con�nuo, o
senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO, alterou a ordem da pauta, em
razão de sustentação oral solicitada, passando a palavra
ao senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN, que procedeu à leitura do relatório do
processo TC- 10038/2019, que trata de Omissão na
Prefeitura Municipal de Ibatiba, concedendo, em
seguida, a palavra ao senhor Diego Pereira Huguinim,
representando o senhor Luciano Miranda Salgado, que
proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao
relator, sua excelência solicitou a juntada aos autos das
notas taquigráficas e adiou o processo, tudo conforme
notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. DIEGO
PEREIRA HUGUINIM - Boa tarde, senhores conselheiros!
Sou Diego, secretário de fazenda do Município de
www.tce.es.gov.br

Ibatiba, devidamente representando o prefeito atual,
Luciano Miranda Salgado. Venho oportunamente
realizar sustentação oral referente ao Processo TC10.038/2019-6 com o objetivo de destacar a tese de
defesa, e assim, afastar os indicativos de irregularidades
apontados pela Manifestação Técnica 06826/2019-1,
tendo em vista os seguintes fatos: “descumprimento do
prazo de envio da prestação de contas mensal de
janeiro/dezembro de 2019, ao CidadES. Inicialmente,
cabe destacar que a Prefeitura Municipal de Ibatiba
sempre teve como foco o cumprimento dos prazos das
obrigações acessórias impostas, em especial as
obrigações relativas à prestação de contas mensal e
anual, conforme regulamentado pelo Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo. Da análise da série
histórica de envio das prestações de contas mensal e
anual a este Tribunal pelo Município de Ibatiba,
observa-se que nunca ocorreu um atraso, tão
expressivo, como o veriﬁcado no encaminhamento das
prestações de contas mensais de janeiro a abril de
2019. Ocorre que o atraso veriﬁcado não ocorreu por
negligência da prefeitura, mas sim em virtude da
Câmara Municipal de Ibatiba ter substituído o seu
sistema contábil, ao término do exercício ﬁnanceiro de
2018, por um sistema contábil diverso do utilizado na
prefeitura. Havendo, assim, grave divergência desse
sistema, o que diﬁcultou a consolidação das informações
contábeis de forma eletrônica por meio da simples
leitura dos arquivos de consolidação pelo sistema.
Como se não bastasse, a Câmara Municipal de Ibatiba,
sequer, enviou os demonstrativos contábeis mensais
impressos para que pudéssemos prosseguir na
consolidação
das
informações
manualmente.
Inevitavelmente, tais fatos ocasionaram sérios
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transtornos ao município. Haja vista que a CRTV Certidão de Regularidade de Transferências Voluntárias
- foi emitida com pendências, inviabilizado o
recebimento de transferências voluntárias pelo
município. Inclusive relativo a convênios que já se
encontravam em andamento, levando o município a ter
que recorrer à esfera judicial para que o legislativo
municipal passasse a apresentar as informações
contábeis necessárias para a consolidação das contas.
Oportuno frisar a brilhante decisão expressa por meio
do Parecer Consulta 020/2018-1, deste Tribunal, onde
fala que o sistema de execução orçamentária e
ﬁnanceira do município deve ser único e o poder
executivo de cada unidade federativa é que deverá
manter e gerenciar o referido sistema. Além disso,
conforme consta do processo deste Tribunal, nº
2043/2019-1, a obrigatoriedade de utilização de um
sistema único de execução orçamentária e ﬁnanceira
será no dia 1º de janeiro de 2020. O que, sem sombra
de dúvida, irá eliminar, de uma vez por todas que tal
acontecimento venha se repetir. Diante do exposto,
requeremos a este egrégio Tribunal de Contas o
afastamento dos fatos e motivos que ensejaram a
manutenção do indicativo de infração em questão, bem
como o afastamento da aplicação de multa proposta,
uma vez que ﬁcou devidamente comprovado, que o
município não mediu esforços no sentido de encaminhar
a prestação de contas mensal a este Tribunal nos prazos
legais,
conforme
documentação
que
hora
apresentamos. Obrigado pela atenção de todos! Uma
boa tarde! O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – Presidente, agradeço à
participação do sr. Diego Pereira. Solicito a juntada das
notas taquigráﬁcas e dos memoriais. Mantenho o

processo em pauta, porém, adiado, para veriﬁcação
das argumentações. (ﬁnal)” 4) Após, o senhor
presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO, alterou a ordem da pauta, em razão de
sustentação oral solicitada, passando a palavra ao
senhor conselheiro LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
que procedeu à leitura do relatório do processo TC11745/2014, que trata de Representação em face da
Prefeitura Municipal de Iúna, concedendo, em seguida,
a palavra a senhora Wilma Chequer Bou Habib,
representando o senhor Rogério Cruz Silva, que
proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao
relator, sua excelência solicitou a juntada aos autos das
notas taquigráficas e adiou o processo, tudo conforme
notas taquigráficas a seguir transcritas: “A SRA. WILMA
CHEQUER BOU-HABIB – Boa tarde, senhor presidente,
senhores conselheiros, senhor procurador! O relatório
já antecipou, logicamente. E só gostaria de destacar
alguns detalhes neste processo. Esse processo tem
origem aqui por meio de uma comunicação do Tribunal
de Contas da União, que analisou um convênio ﬁrmado
entre o município de Iúna e o Ministério do Turismo. O
que aconteceu? No ano de 2008, o município de Iúna
realizou um encontro de cafeicultores, e, também,
nesse encontro, várias atividades e uma delas um show.
E dentro desse convênio, ﬁcou estabelecido que a União
cederia R$ 150.000,00 e o Município entraria com mais
R$ 15.000,00 para a realização desse encontro. O
encontro foi realizado. Mas o dinheiro da União não
chega antes da realização. Ele só chega no ﬁnal de
outubro, mas o Município antecipou, fez todos os
pagamentos. E quando chega, aí é renovado o prazo, o
prazo de 60 dias para a prestação de contas. Bom,
fechadas todas as contas, o processo é encaminhado, é
www.tce.es.gov.br

formado, mas, mesmo concluído, não é remetido ainda
na gestão do senhor Rogério. Termina a gestão do
senhor Rogério no dia 31 de dezembro de 2008, e ainda
havia o prazo para essa remessa. Apesar dos
documentos já encaminhados, esses documentos ﬁcam
na prefeitura, e a funcionária – isso só aparece depois
– encarregada desse envio entra em licençamaternidade. Isso depois de um tempo, ela presta esses
esclarecimentos junto à Controladoria lá do município
de Iúna. Bom, 2009, quando ela retorna, envia parte
desses documentos ao Ministério do Turismo. O
Ministério do Turismo volta a pedir documentos,
endereçados à Prefeitura de Iúna. Esse processo é
remetido para o Tribunal de Contas da União, em
contas especiais, que também notiﬁca a Prefeitura de
Iúna. Enﬁm, todo o processo tramita sempre com
notiﬁcações à Prefeitura de Iúna. O senhor Rogério só
toma conhecimento da existência desse processo
quando começa... E, aí, começo aqui dizendo que estou
pedindo que prevaleça aqui a instância judicial sobre a
administrativa. Porque? Nesse caso, o senhor Rogério
vem tomar conhecimento desses fatos de que a
Prefeitura de Iúna passou a devolver parte desses
valores, parcelou, quando é citado nos autos de uma
ação judicial, proposta pelo município de Iúna, para
que ﬁzesse aquele ressarcimento. Então, existe na
justiça comum estadual um processo em tramitação - e
que a área técnica aqui aponta que... -, inclusive, o
processo está com problemas processuais. Mas porque
a juíza sentencia, reconhece uma improbidade, uma
improbidade que não é dele, uma improbidade da qual
ele não participa. É realizado o show, são feitos os
pagamentos, a comprovação é de que não chega a
tempo ou chega de forma equivocada ao Tribunal de
Terça-feira, 13 de agosto de 2019

94

ATOS DA 1a CÂMARA

Contas da União, e, mesmo assim, é reconhecida uma
improbidade, e é relevada qualquer outra prova.
Fizemos o recurso de apelação. Só que o recurso de
apelação está enfrentando uma discussão sobre
tempestividade. Porque? É sentenciado em 2014, ainda
sobre a égide do CPC de 1973. Entra-se com embargos
de declaração e esses embargos só recebem a nova
sentença já sob a égide do CPC de 2015. O Tribunal
discute porque entende que a contagem do prazo tem
que ser aquela do Código anterior. Enﬁm, essa é uma
discussão que está lá. Independente disso, e a
prevalência que se impõe, não só porque a decisão
judicial prevalece sobre a decisão administrativa, mas
porque o que está se pedindo. Está se pedindo lá, e aqui
também, está se recomendando pela área técnica e
pelo Ministério Público de Contas, que seja feito o
ressarcimento. Ressarcimento você repõe alguma coisa
que teria sido daniﬁcada, enﬁm, a ausência de alguma
coisa, e não se paga em duplicidade. Não é
enriquecimento, é sim ressarcimento. Então, por essa
razão, estamos apontando a existência desse processo
judicial, ainda que esteja com problemas ou não quanto
a essa questão processual. Mas o certo é que existe
aqui e lá. O que mais aconteceu com relação a isso,
conselheiro, sobre esse processo? Aí, Rogério retorna à
Prefeitura de Iúna, já no exercício de 2013. E quando
retorna, depara-se com essa situação. E a situação já,
também, da senhora, a funcionária de Iúna, chamada
Viviane Carvalho de Oliveira, que já havia se
manifestado e que havia revelado esse fato que, por
esquecimento, por alguma razão, esses documentos
estavam lá, com ela. E, nesse meio tempo, também, até
por impulsionamento do TCU é aberto um processo
criminal. E esse processo criminal vem e tramita aqui

em Cachoeiro. Tramita em Cachoeiro, na Vara Federal
de Cachoeiro, e é feita a instrução. E, nessa instrução,
depõem por videoconferência - aqui, também,
mencionamos nos autos - os auditores que manusearam
o processo. E onde ﬁca revelado também que nenhum
endereçamento, nenhum dos ofícios foi direcionado ao
senhor Rogério, todos ao Município. O Município
mandou de forma incompleta, mandou a destempo. O
certo é que as despesas foram realizadas, comprovadas.
O encontro foi amplamente noticiado. E tudo isso resta
revelado no processo penal, que, lamentavelmente,
não posso aqui dizer que invocar a sentença do processo
penal em oposição a esse procedimento e também ao
outro, porque, na hora de sentenciar, o juiz reconhece a
prescrição. A prescrição, em tese; ele não chega a
avançar para dizer pela absolvição ou condenação.
Reconhece, antes disso, a prescrição. Prescrição, nesse
caso, não seria oponível. Mas, de qualquer forma, há
naqueles autos - e a cópia e o CD da gravação também
foram trazidos aqui - que demonstra que, primeiro, ele
não tomou conhecimento, segundo, que, mesmo a
destempo, a prestação de contas ocorreu. E, por essa
razão, e sem avançar, até porque tudo isso está dito no
processo e nos memoriais - se o conselheiro relator
permitir a juntada - esclarecendo esses detalhes e
também os nomes das pessoas, as datas, tudo isso está
pormenorizado. Só queria chamar a atenção para esses
fatos, que estamos tratando de ressarcimento.
Ressarcimento, que já tem um processo semelhante na
justiça, na justiça comum estadual, e onde não há
nenhuma demonstração - assim como não há nesse de dolo ou culpa, e de desvio do dinheiro público que foi
aqui empregado. Era só isso. Agradeço a atenção dos
senhores! Uma boa tarde! O SR. PRESIDENTE,
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
– Concedo a palavra ao relator. A SRA. WILMA
CHEQUER BOU-HABIB – Requeiro a juntada posterior
dos memoriais. O SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS
CICILLIOTTI DA CUNHA – Obrigado, doutora Wilma!
Solicito, então, a juntada dos memoriais e das notas
taquigráﬁcas. E mantenho o processo em pauta, porém,
adiado. (ﬁnal)” 5) Quando do julgamento do processo
TC-2741/2019, de relatoria do senhor conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, que trata
de Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal
de Pinheiros, o senhor conselheiro relator votou pela
aplicação de multa de R$ 3.000,00 a senhor Arnóbio
Pinheiro, nos termos do artigo 135, inciso IX, da Lei
Complementar 621/2012 cominado com o artigo 389,
inciso IX, do Regimento Interno. O senhor conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO manteve votovista pelo saneamento da omissão com extinção do
processo com resolução do mérito por considerar o
lapso temporal de atraso do envio pequeno, uma vez
que a data de vencimento foi 05/02/2019 e o relatório
foi entregue em 26/03/2019, antes da juntada da
contrafé dos termos de citação e notificação. Tendo em
vista os argumentos trazidos, o relator adiou para
análise e solicitou as notas taquigráficas, conforme
transcritas a seguir: “O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Neste caso,
apresentei o voto-vista, e tendo em vista o lapso
temporal ser menor do que 30 dias, votei pela não
aplicação de multa. Acredito que seja a única
divergência em relação ao voto de vossa excelência. O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – Dê-me quinze segundos, presidente, para
veriﬁcar aqui o lapso. Vamos lá! Vossa excelência
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concluiu pela não aplicação da multa, votando pela
extinção do processo com resolução do mérito,
considerando que o vencimento da obrigação se deu
em 05/02/2019. E o relatório foi entregue em
26/03/2019, antes da data da juntada da contrafé, que
ocorreu em 03/04/2019. A meu ver, a omissão de
encaminhamento do relatório de gestão ﬁscal conﬁgura
conduta mais grave. Pois é nesse relatório que se
objetiva o controle da situação ﬁscal do ente, bem
como a veriﬁcação do cumprimento dos limites
estabelecidos pela LRF, como despesa com pessoal,
dívida, concessão de garantias e contratação de
operações de crédito. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Se me
permite, como o sistema hoje já emite um alerta ou
uma notiﬁcação com cinco dias de atraso; e o gestor,
antes de vencer o prazo da notiﬁcação dada, já supriu a
omissão, por isso que nesse caso concreto, entendi pelo
saneamento. Concordo com vossa excelência, da
importância do cumprimento dos prazos. Mas como
essa primeira notiﬁcação ocorre em cinco dias, e o
gestor, nesse ínterim, consegue suprir a omissão,
entendo que é razoável não aplicação de multa. O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – Vou adiar. Solicito as notas taquigráﬁcas.
Embora esteja em seu voto, mas só para fazer uma
conferência. Acho que vale a pena. (ﬁnal)” – ORDEM
DO DIA – Julgamento dos 61 processos constantes da
pauta, ﬂs. 14 a 22, parte integrante da presente ata.
Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente,
conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO,
declarou encerrada a sessão às 15 horas e 26 minutos,
convocando, antes, os excelen�ssimos senhores
conselheiros, o senhor conselheiro substituto e o

senhor procurador para a próxima sessão ordinária, a
ser realizada no dia 17 de julho de 2019, às 14h. E, para
constar, eu, MICHELA MORALE, secretária-adjunta das
sessões em substituição, lavrei a presente ata, que,
depois de aprovada, vai por mim assinada, bem como

Processo: 03297/2018-5
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Rio
Novo do Sul
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

pelo senhor presidente, demais conselheiros, e senhor

Exercício: 2017

procurador.

Responsável: JULIANA CREMONINE ROVETA
CONSELHEIRO

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 01707/2014-1
Unidade gestora: Consórcio Intermunicipal de Saúde
da Micro-Região do Caparaó

Deliberações:
Acórdão.
Determinações. Arquivar.

Regular.

Quitação.

Processo: 05982/2018-1
Unidade gestora: Banestes Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S/A
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2017

Exercício: 2013

Responsável: ALEXANDRE COELHO CEOTTO, BRUNO
CURTY VIVAS, JOSE EDUARDO DA ROCHA VELHO,
REVELES BELARMINO DOS SANTOS, VITOR LOPES
DUARTE

Responsável: VERA LUCIA COSTA
Deliberações: Adiado
Processo: 04698/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Apensos: 01726/2017-7

Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 07053/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Brejetuba
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2018

Deliberações: Acórdão. Irregular sem efeito para fins

Interessado:
ABENAIR
FERNANDES
AMADEU,
ALESSANDRO JOSE COCO, RITHIELLI DOS SANTOS
ULIANA, WAGNER DE FREITAS HOTT

de inelegibilidade. Multa R$ 5.000,00. Após trânsito

Responsável: JOAO DO CARMO DIAS

julgado enviar parecer prévio à Câmara. Determinação.

Deliberações: Acórdão. Homologar achados de auditoria

Responsável: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

www.tce.es.gov.br
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correspondentes ao Plano de Ação. Determinação ao
Controle Interno. Arquivar.
Processo: 03321/2019-3
Unidade gestora: Polícia Civil do Espírito Santo
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: Membros do Ministério Público de
Contas (LUCIANO VIEIRA)
Responsável: JOSE DARCY SANTOS ARRUDA

Classificação: Embargos de Declaração

Sessão)

Apensos: 04283/2016-9

Deliberações: Parecer Prévio. Devolvido. Aprovação
c/ ressalva. Formar autos apartados. Determinação.
Recomendação. Arquivar.

Interessado: CARLOS BRAHIM BAZZARELLA, ERALDO
JOSE SOBREIRA BRAVO, FABIOLA ALVES LOPES,
MARGARET BICALHO MACHADO, PAULO FERNANDO
MIGNONE, TANIA MARIA FAVORETO SOARES
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Afonso
Cláudio

Deliberações: Acórdão. Conhecer. Dar provimento.
Reformar AC 318/2019. Expedir determinação.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Admitir 3º interessado. Negar
instauração incidente de inconstitucionalidade.
Improcedência. Considerar pedido de cautelar
prejudicado.
Processo: 07995/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E
SERVICOS LTDA [BARBARA CAROLINE DIAS MAIA (OAB:
183908-MG), GUILHERME LUCIO MEIRA CAMBUI (OAB:
118038-MG)]

Total: 8 processos
CONSELHEIRO

Responsável: EDELIO FRANCISCO GUEDES
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.

Processo: 03257/2018-1

Processo: 08919/2018-3

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim

Unidade gestora: Consórcio Público da Região Sudoeste
Serrana - CIM Pedra Azul

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2017

Exercício: 2017

Responsável: VICTOR DA SILVA COELHO

Responsável: JOAO DO CARMO DIAS

Deliberações: Adiado

Adiamento: 1ª Sessão

Processo: 03290/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz

Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.

Exercício: 2017

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muniz Freire

Exercício: 2017

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

Responsável: LORENA VASQUES SILVEIRA, VICTOR DA
SILVA COELHO
Processo: 10021/2019-1

Processo: 03746/2018-6

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Responsável: JONES CAVAGLIERI
Vista: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Vista - 1ª

www.tce.es.gov.br

Deliberações: Adiado
Processo: 02444/2019-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2018
Responsável: JONES CAVAGLIERI
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Adiamento: 4ª Sessão

Adiamento: 12ª Sessão

CONSELHEIRO

Deliberações: Acórdão. Multa R$ 3.000,00 com base na
LC 621, art. 135, IX. Arquivar.

LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA

Processo: 02741/2019-1

Processo: 11745/2014-6

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iúna

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

Classificação: Controle
Representação

Exercício: 2018
Responsável: ARNOBIO PINHEIRO SILVA [ADRIEL DE
SOUZA SILVA (OAB: 23709-ES)]
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 10038/2019-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: LUCIANO MIRANDA SALGADO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo: 10109/2019-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: VERA LUCIA COSTA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Citação. Notificação. Prazo: 05
dias.
Total: 8 processos

Externo

-

Fiscalização

Deliberações: Sobrestado
Processo: 09673/2016-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pedro Canário
-

Representante: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
Responsável: ML PRODUCOES ARTISTICAS LTDA,
ROGERIO CRUZ SILVA [SAMIRAH MARTINS CHEQUER
BOU HABIB (OAB: 23294-ES), WILMA CHEQUER BOU
HABIB (OAB: 5584-ES)]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo: 05050/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
Responsável: PEDRO CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Adiamento: 12ª Sessão
Deliberações: Sobrestado
Processo: 07483/2016-1

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
Responsável: ALOIZIO CAMPOSTRINI BORGHI [FULVIO
TRINDADE DE ALMEIDA (OAB: 17922-ES)]
Adiamento: 9ª Sessão
Deliberações: Sobrestado
Processo: 05123/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: LEONARDO DEPTULSKI [CARLOS ESTEVAN
FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES), FRANCISCO
ADAO SILVA DE CARVALHO, FRANK CORREA], SERGIO
MENEGUELLI
Deliberações: Adiado
Processo: 02791/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel
da Palha

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Brejetuba

Classificação: Controle
Representação

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Apensos: 03680/2018-1

Exercício: 2012

Representante: GENILSON RAINHA DA COSTA, SAO
GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLENAGEM LTDA

Responsável: ITAMIR DE SOUSA CHARPINEL
www.tce.es.gov.br

Externo
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Responsável: ERLITON DE MELLO BRAZ, LUCELIA PIM
FERREIRA DA FONSECA, LUIZMAR MIELKE, PAULO
HENRIQUE COLOMBI
Terceiro interessado: ELITE ADMINISTRADORA DE
SERVICOS LTDA, G F DA SILVA COMERCIO E PRESTACAO
DE SERVICOS DE LIMPEZA [RODRIGO MANOLO PEREIRA
(OAB: 266885-SP)]

BORGHARDT BUENO

PAULA (OAB: 20844-ES), PEDRO LENNO ROVETTA
NOGUEIRA (OAB: 26891-ES), TATIANE MENDES RIBEIRO
(OAB: 28947-ES), THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES
(OAB: 13399-ES)]

Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 04726/2018-1
Unidade gestora: Instituto
Socioeducativo do Espírito Santo

Atendimento

Classificação: Controle
Representação

Deliberações: Acórdão. Parcialmente procedente.
Determinação. Arquivar.

Representante: Gestor da UG (Instituto de Atendimento
Socioeducativo do Espírito Santo, ALCIONE POTRATZ)

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel
da Palha
Externo

-

-

Fiscalização

-

Responsável: CLAUDIA LAURETH FAQUINOTE

Processo: 03680/2018-1

Fiscalização

-

Apensos: 02791/2018-1
Representante: ELITE ADMINISTRADORA DE SERVICOS
LTDA [EMILSON OTAVIO FIANCO JUNIOR (OAB: 11560ES), JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA (OAB:
18957-ES)]
Responsável: ERLITON DE MELLO BRAZ, LUCELIA PIM
FERREIRA DA FONSECA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Dar ciência. Arquivar.
Processo: 04203/2018-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Viana
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: LUIZ CARLOS REBLIN, WANDERSON

Deliberações: Acórdão. Arquivamento
Processo: 05991/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
Responsável: EDECIR FELIPE [ALEX DE FREITAS ROSETTI
(OAB: 10042-ES), AMANDA LOYOLA GOULART (OAB:
24474-ES), BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT
(OAB: 14469-ES), CAMILA CARLETE GOMES (OAB:
23460-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA
(OAB: 10107-ES), CAROLINA AVELAR DE OLIVEIRA (OAB:
23097-ES), CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB:
12142-ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK
(OAB: 15866-ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO
DOS SANTOS (OAB: 21748-ES), MARCELO ABELHA
RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES
NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MATHEUS DOCKHORN
DE MENEZES (OAB: 14007-ES), MILENA MAGNOL
CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), NATHALIA SAIB DE
www.tce.es.gov.br

Adiamento: 9ª Sessão
Deliberações: Sobrestado

Adiamento: 1ª Sessão

Classificação: Controle
Representação

Externo

de

Processo: 06011/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
Responsável: ELIANE PAES LORENZONI
Adiamento: 9ª Sessão
Deliberações: Sobrestado
Processo: 07069/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: Sindicato (SINDICATO DAS AGENCIAS
DE PROPAGANDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SINAPRO-ES) [ALISSON AGIB SOUZA CABRAL (OAB:
15982-ES), ARTHUR PINTO DE ANDRADE (OAB: 19667ES)]
Responsável: PEDRO JADIR BONNA, ROGERIO FEITANI
Deliberações: Decisão. Conhecer parcialmente apenas
em relação ao ítem 5.4, alínea “a”; item 7.11.3, inciso
II; itens 8.6 e 12.1.3, clálsula 19 e item 2.0.1, alínea “c”
e “d” todos do Edital. Citação. Prazo: 30 dias de Pedro
Jadir Bona.
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Processo: 07232/2018-8

Processo: 08172/2013-1

Processo: 04462/2014-6

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Exercício: 2012

Interessado: ELIANE CALIMAN FRANCISCHETTO

Interessado: ELAINE DA CRUZ BILO CARETTA

Responsável: ANGELA MARIA SIAS

Deliberações: Adiado

Deliberações: Adiado

Adiamento: 9ª Sessão

Processo: 04452/2014-2

Deliberações: Sobrestado
Processo: 08323/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Processo: 04465/2014-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: ELIANA FAZOLI

Interessado: ANGELINA RIGAO MOREIRA DE ANDRADE

Deliberações: Adiado

Deliberações: Adiado

Processo: 04459/2014-4

Processo: 04509/2014-9

Representante: FLAVIA BARRETO GIACOMINI [CASSYUS
DE SOUZA SESSE (OAB: 27339-ES, OAB: 181139-RJ)]

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Responsável: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA,
ROGERIO CANTELLE TAVARES

Interessado: ADRIANA GOMES NALLI

Interessado: ANA PAULA DE LACERDA BENINCA

Deliberações: Adiado

Deliberações: Adiado

Deliberações: Decisão. Conhecer. Indeferir medida
cautelar. Notificação. Dar ciência. À área técnica.
Total: 14 processos
CONSELHEIRA SUBSTITUTA
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 08169/2013-9

Processo: 04460/2014-7

Processo: 04511/2014-6

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: SILVANA BARBOSA CASA GRANDE

Interessado: LUCIENE PRENHOLATO DA SILVA

Deliberações: Adiado

Deliberações: Adiado

Processo: 04461/2014-1

Processo: 04515/2014-4

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: ELIZABETH AGOSTINHO COSSETTI

Interessado: REGINALDO CESCONETTO DESTEFFAN

Interessado: SCHELDIANE LUIZ DE SOUZA MARQUES

Deliberações: Adiado

Deliberações: Adiado

Deliberações: Adiado

www.tce.es.gov.br
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Deliberações: Adiado

Processo: 04546/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Processo: 04572/2014-2

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: SIMONE FACCIN
Deliberações: Adiado

Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Adiado

Deliberações: Adiado

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Processo: 04575/2014-6

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado:
MENDONCA

MARIA

APARECIDA

CORREA

Deliberações: Adiado
Processo: 04553/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ANA PAULA LIBARDI
Deliberações: Adiado
Processo: 04563/2014-3

DE

Processo: 10148/2014-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Interessado: DANIELA ANGELA CANICALI REZENDE

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Adiado

Interessado: ANA LUCIA NALLI MAZIOLI
Deliberações: Adiado
Processo: 04577/2014-5

Processo: 10302/2014-5
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Interessado: MARIZA SCHNEIDER

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Adiado

Interessado: ROSIANE JURRI
Deliberações: Adiado
Total: 19 processos

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

CONSELHEIRO SUBSTITUTO

Interessado: LUZIA APARECIDA NOGAROL RAMOS

MARCO ANTÔNIO DA SILVA

Deliberações: Adiado

Responsável: ANA PAULA PECANHA

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Interessado: SOLIMAR RIBEIRO LEMOS

Processo: 04552/2014-5

Interessado: MARINALVA BROEDEL MACHADO DE
ALMEIDA

Processo: 04171/2018-1

Processo: 10495/2014-4
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: JAKELINE PRADO SANTOS THOMAZ
Deliberações: Adiado
Processo: 10086/2016-1

Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade gestora: Instituto de
Servidores do Município de Serra

de São Mateus

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Interessado: IZABEL ANDREON VENTORIM

Interessado: MARIA DE CASSIA LOSS

Exercício: 2017

Deliberações: Adiado

Processo: 04565/2014-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

www.tce.es.gov.br
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Processo: 02835/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência
Servidores do Estado do Espírito Santo

Processo: 06782/2018-8
dos

Unidade gestora: Instituto de
Servidores do Município de Serra

Previdência

PRIMEIRA CÂMARA - 17/7/2019
dos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: JULIO MARIA STARLING

Interessado: MARIA DA VITORIA COSTA PEREIRA DOS
SANTOS GARBRECHT

Deliberações: Adiado

Deliberações: Adiado

Processo: 02919/2017-4
Unidade gestora: Instituto de
Servidores do Município de Serra

Previdência

dos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARINALVA VASCONCELOS DA SILVA

Unidade gestora: Instituto de
Servidores do Município de Serra

Previdência

dos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Adiado

Interessado: LELIA MOURA

Processo: 02976/2017-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência
Servidores do Estado do Espírito Santo

Deliberações: Adiado
dos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LEIA DE FATIMA DA SILVA LOUZADA

Processo: 02171/2019-4
Unidade gestora: Instituto de
Servidores do Município de Serra

Previdência

Interessado: REGINA LUCIA CORREA

Processo: 03438/2017-5
Previdência

Deliberações: Adiado
dos

Total: 12 processos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA CONCEICAO RABELLO

dos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Adiado

Unidade gestora: Instituto de
Servidores do Município de Serra

Processo: 01649/2019-1

Total geral: 61 processos

Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
SESSÃO: 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA

www.tce.es.gov.br

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de 2019, às
14h, na Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE
AGUIAR”, o senhor presidente da 1ª Câmara,
conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO,
invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 23ª
sessão ordinária do colegiado do exercício de 2019.
Integrando a Câmara, estiveram presentes os senhores
conselheiros RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN e LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA.
Presentes, ainda, os senhores conselheiros substitutos
MÁRCIA JACCOUD FREITAS e MARCO ANTONIO DA
SILVA, o Ministério Público Especial de Contas, na
pessoa do senhor HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA,
procurador especial de contas em substituição ao
procurador-geral, e MICHELA MORALE, secretáriaadjunta das sessões em substituição. Dando início aos
trabalhos, o senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, submeteu ao Colegiado,
para discussão e votação, nos termos dos artigos 72,
inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento
Interno desta Corte, a ata da 22ª Sessão Ordinária de
2019, antecipadamente encaminhada pela secretáriaadjunta das sessões, por meio eletrônico, aos senhores
conselheiros, conselheiros substitutos e procurador;
sendo aprovada à unanimidade. – OCORRÊNCIAS – 01)
Após a fase de devolução de processos com pedido de
vista, o senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, alterou a ordem da
pauta, em razão de sustentação oral solicitada,
procedendo a leitura do relatório do processo TC1707/2014, que trata de Prestação de Contas Anual de
Ordenador do Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Micro-Região do Caparaó, exercício de 2013,
concedendo, em seguida, a palavra ao senhor Altamiro
Thadeu Frontino Sobreiro, representando a senhora
Vera Lúcia Costa, que proferiu sustentação oral.
Devolvida a palavra ao relator, sua excelência deferiu a
juntada aos autos das notas taquigráficas e dos
documentos trazidos pelo defendente e retirou o
processo de pauta para encaminhar à área técnica,
tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas:
“O SR. ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO –
Senhor presidente e relator, demais julgadores,
representante do Ministério Público, serventuários,
advogados, partes que acompanham a presente
sessão, boa tarde! Trata-se este processo de uma
prestação de contas anual, tendo como jurisdicionado
o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião
do Caparaó. Está encartado aos autos a ITC-1745/2019.
Instrução esta que opina pela irregularidade das contas
em razão de diversos apontamentos de natureza
técnico-contábil, bem como ausência de comprovação
de medidas legais e administrativas necessárias e
suﬁcientes a extinguir o consórcio público daqueles
municípios que compõem a Região da Microrregião do
Caparaó. Esse caso, relator, é um caso emblemático,
que retrata uma situação vivida, em especial pelo
Município de Guaçuí, no caso aqui a Prefeita Vera Lúcia
Costa, que ﬁcou incumbida da missão de dar ﬁm a esse
consórcio, que foi uma pessoa jurídica devidamente
constituída. Da mesma natureza deste processo, de
2013, temos 2014, 2015, 2016, 2017, que tratam as
mesmas situações aqui aventadas pela área técnica. E
o que aconteceu no caso dos autos? Esse consórcio
existe, formalmente falando, mas, de fato, não recebe
um centavo de recurso público. É uma pessoa jurídica

que foi constituída com CNPJ, que não possui atividade
desde o ﬁnal do ano de 2012. Estamos juntando uma
ata de uma assembleia ocorrida em 24/01/2013, onde
todos os prefeitos que compõem esse consórcio
deliberaram sobre a sua baixa, ou seja, que fosse dado
ﬁm a essa pessoa jurídica. O problema é que no país é
muito fácil constituir uma pessoa jurídica. Mas para
dar baixa ocorre uma inﬁnidade de intempéries que
diﬁculta o gestor a dar baixa no CNPJ. E em razão do
CNPJ estar ativo, há obrigatoriedade do envio dessas
prestações de contas. As contas foram encerradas. Não
há um centavo de recurso público recebido. Estamos
juntando uma inﬁnidade de documentação
demonstrando que a gestora tem feito todos os esforços
no sentido de dar ﬁm à essa entidade. Aqui, junto
requerimento de cancelamento perante a Receita
Federal. Junto toda a documentação demonstrando as
reuniões, inclusive realização de aviso público com
ﬁnalidade de dar baixa à essa ﬁgura jurídica.
Demonstrando claramente que a gestora tem adotado
todos os procedimentos legais no sentido de dar baixa
a esse CNPJ. No entanto, algo que foge à sua alçada,
em algumas situações, que ela não tem conseguido por
ﬁm a esse CNPJ perante a Receita Federal. Mas,
acredita-se que, em breve, essa situação estará
resolvida. Inclusive, fazendo menção que na prestação
de contas do exercício de 2018, diversas dessas
irregularidades aqui tratadas, conselheiro relator, já
foram sanadas. A questão é que não foi conseguido,
ainda, por motivo alheio à vontade da gestora, a baixa
no CNPJ perante a Receita Federal. Então, essa é uma
situação corriqueira que está sendo tratada. Tivemos a
oportunidade, na 2ª Câmara, de ter as contas de 2014
e de 2016 julgadas há duas sessões. Na oportunidade,
www.tce.es.gov.br

a 2ª Câmara entendeu a situação vivida pela gestora. E
não foi publicado ainda o acórdão. Mas pretendo fazer
a juntada assim que publicado dentro destes autos, no
sentido de que possa subsidiar esse julgamento, no
sentido de que a 2ª Câmara entendeu que esse caso
seria um típico caso de aplicação das inovações trazidas
à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
artigos 23 e 24. O que demonstra, claramente, que essa
situação fática, vivida pela gestora, tem o condão de
repercutir no sentido de que as contas possam ser
aprovadas com ressalvas com as expedições das
determinações. Aí digo, relator, que uma vez sendo
externado e consolidado esse entendimento de
determinar diligências e realizações, trago aqui – que
inclusive pode ser aferido pela área técnica – que, das
diversas irregularidades aqui tratadas nas contas de
2013, boa parte já foram sanadas. Isso pode ser
veriﬁcado nas contas apresentadas no ano de 2018.
Que estão zeradas, não receberam nenhum recurso.
Mas os apontamentos técnico-contábil que são
apontados aqui já foram sanados. São essas as
considerações que a defesa registra. Estou requerendo
também a juntada do presente memorial que traz essa
documentação demonstrando que a gestora tem
demonstrado e feito efetivamente todos os esforços
necessários, no sentido de que essa situação possa ser
resolvida. E consequentemente esse consórcio tem a
sua baixa deﬁnitiva perante a Receita Federal. São
essas as considerações! Muito obrigado! O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO - Agradecemos a manifestação do
doutor Altamiro. Vamos deferir a juntada de memorial,
encaminhando a documentação com os autos à área
técnica e ao Ministério Público. Inclusive, também, já
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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autorizada a juntada, a posteriori, do acórdão falado
aqui, da 2ª Câmara. (ﬁnal)” 2) Ato con�nuo, o senhor
presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO, alterou a ordem da pauta, em razão de
sustentação oral solicitada, passando a palavra ao
senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN, que procedeu à leitura do relatório do
processo TC-2810/2019, que trata de Relatório
Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura
Municipal de Muniz Freire, concedendo, em seguida, a
palavra ao senhor Carlos Brahim Bazzarella, que
proferiu sustentação oral em nome próprio. Devolvida
a palavra ao relator, sua excelência solicitou a juntada
aos autos das notas taquigráficas e adiou o processo,
tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas:
“O SR. CARLOS BRAHIM BAZZARELLA – Excelentíssimo
presidente da 1ª Câmara do egrégio Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo; nobre conselheiro relator do
Processo TC-02810/2019-7, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun; nobres conselheiros; representante do
Ministério Público de Contas; demais servidores desta
honrosa Instituição; cidadãos presentes a este Plenário,
boa tarde! Venho oportunamente proferir sustentação
oral referente ao Processo TC-02810/2019-7, com o
objetivo de destacar a tese de defesa e afastar os
indicativos de irregularidades relativos ao envio
intempestivo do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária do 6º Bimestre de 2018. Das justiﬁcativas:
Inicialmente, cabe destacar que a Prefeitura Municipal
de Muniz Freire sempre teve como foco o cumprimento
dos prazos das obrigações acessórias impostas, em
especial ao envio das prestações de contas exigidas
pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Da

análise da série histórica de envio das Prestações de
Contas dos Relatórios Resumidos da Execução
Orçamentária do Município, encaminhadas por meio
do sistema LRFWEB, observa-se que inexiste ocorrência
de atraso expressivo do envio das informações. O que,
por si, só comprova o empenho e o comprometimento
do gestor no cumprimento dos prazos legais. Não
obstante, destaco que o exercício de 2018 foi um ano
em que se exigiram novas adaptações e adequações a
serem cumpridas pela Prefeitura Municipal, com vistas
ao atendimento da Instrução Normativa nº. 043, de 05
de dezembro de 2017, relativo à Prestação de Contas
Anual. O que acabou prejudicando o andamento das
demais atividades do setor contábil. Haja vista o
elevado tempo dispensado no atendimento das novas
exigências
impostas.
Ademais,
outro
fator
preponderante que diﬁcultou a Prefeitura Municipal a
enviar as informações do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária do 6° Bimestre de 2018, nos
prazos legais, deveu-se ao fato de o quadro efetivo de
servidores do município possuir, tão somente, um
contador que responde pela contabilidade da Unidade
Gestora Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde, Fundo
Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente - o que acaba o
sobrecarregando com as demandas do setor. Por outro
lado, percebemos, desde janeiro do exercício de 2019,
que o único contador do município vinha apresentando
comportamentos estranhos e diﬁculdades em cumprir
os prazos legais e atender às demandas do setor. Fato
este que podemos constatar nas faltas injustiﬁcadas,
ocorridas nos dias 07, 11, 14 e 25 de janeiro de 20l9,
que foram objeto de desconto. Ocorre que, no dia 08 de
abril de 2019, o referido proﬁssional apresentou laudo
www.tce.es.gov.br

médico apontando a necessidade de tratamento de
saúde. Tendo apresentado, em 02/05/2019, declaração
médica relatando a necessidade de internação. A
situação, acima exposta, comprova a diﬁculdade
vivenciada pelo proﬁssional em cumprir com suas
atribuições funcionais. Haja vista que vinha
atravessando sérios problemas de saúde, que estavam
afetando a capacidade do único contador do quadro de
servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Muniz
Freire. Apesar do atraso no envio do Relatório Resumido
de Execução Orçamentária do 6º Bimestre de 2018, não
houve violação à divulgação, publicidade e
transparência dos demonstrativos da LRF. Haja vista
que a Prefeitura Municipal disponibilizou os referidos
demonstrativos no veículo de publicação oﬁcial do
município, no mural da Prefeitura e no site oﬁcial do
município. Por ﬁm, resta esclarecer que o gestor não
agiu com culpa, dolo ou má-fé, uma vez que conﬁou o
envio do relatório, em questão, a um proﬁssional
devidamente habilitado para tal ﬁm. Na verdade, o
fato ora exposto, trata-se de situação de força maior,
em que o afastamento repentino do único contador da
Prefeitura Municipal foi um fato imprevisível e
inevitável, que diﬁcultou o cumprimento tempestivo da
obrigação ora discutida. Assevera-se, ainda, que o
índice de gasto com pessoal acima do limite legal, bem
como a ausência de autorização na legislação municipal
de contratação temporária para o presente caso
concreto, impossibilitou de contratar novos proﬁssionais
a ﬁm de estruturar melhor o setor. Não pode o gestor
ser penalizado por situações fáticas e circunstâncias
alheias à sua vontade. Em todo o tempo o gestor agiu
de boa-fé no intuito gerir em conformidade com as
normas jurídicas aplicáveis à Administração Pública.
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Nestes termos, nobres conselheiros, são essas as
minhas considerações. Aproveito para requerer a
juntada do presente memorial com os documentos que
os instruíram, no sentido de que sejam acolhidos os
argumentos de defesa, e, consequentemente, afastado
o indicativo de irregularidade. Muito obrigado a todos!
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – Presidente, agradeço pela participação
do prefeito, dr. Carlos Bazzarella! Eu o recebi em
audiência, no gabinete, com sua equipe jurídica e
contábil. Deﬁro a juntada das notas taquigráﬁcas e de
memoriais, se houver. Mantenho o processo em pauta,
porém, adiado para analisar os argumentos. (ﬁnal)” 3)
Em seguida o senhor presidente, conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, alterou a
ordem da pauta, em razão de sustentação oral
solicitada, passando a palavra ao senhor conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, que
procedeu à leitura do relatório do processo TC8878/2019, que trata de Omissão no Fundo Municipal
de Saúde de Divino de São Lourenço, concedendo, em
seguida, a palavra ao senhor Altamiro Thadeu Frontino
Sobreiro, representando o senhor Osvaldo Neves de
Figueiredo, que proferiu sustentação oral. Devolvida a
palavra ao relator, sua excelência deferiu a juntada aos
autos das notas taquigráficas e dos documentos
trazidos pelos defendentes e proferiu o voto pelo
arquivamento. Logo após, o Ministério Público de
Contas ponderou se não a Corte de Contas não estaria,
involuntariamente, gerando insegurança jurídica ao
estabelecer critérios subjetivos, de cada relator, nos
casos de atraso no envio das prestações de contas,
tendo em vista os prazos já estarem fixados na Instrução
Normativa 43/2017. O senhor conselheiro SEBASTIÃO

CARLOS RANNA DE MACEDO se manifestou dizendo
que a IN 43 não diz que será, automaticamente,
aplicada a multa em caso de atraso, mas sim que ‘estará
sujeito à multa’, devendo-se analisar o caso concreto.
Ainda em discussão, o senhor conselheiro LUIZ CARLOS
CICILIOTTI DA CUNHA se manifestou sobre o período
de transição, já discutido e ponderado entre os
conselheiros, em relação ao controle no atraso dos
envios, pedindo vênia à área técnica e ressaltando a
importância de se oportunizar o contraditório, não
impedindo que, futuramente, possa se aplicar multa.
Por fim, o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO sugeriu que, em caso de
saneamento da omissão, a área técnica informe ao
relator por meio de despacho, a fim de que se resolva a
questão sem tramitação desnecessária dos autos, bem
como destacou a importância de se fazer uma análise
crítica do processo, além da análise extraída do sistema,
pois, por trás dos números frios, existe uma toda uma
administração, ressaltando a importância de a área
técnica registrar se foi suprimida a omissão antes de
enviar os autos ao gabinete, tudo conforme notas
taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO – Senhor presidente,
senhor relator, como muito bem relatado, trata-se do
Processo TC-08878/2019, uma suposta omissão de
remessa da Prestação de Contas Mensal do Fundo
Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço. A
presente sustentação oral, estou me habilitando, neste
momento, nos presentes autos. Estou fazendo algumas
considerações e juntando memorial, conselheiro
relator, no sentido de trazer alguns elementos que
teriam o condão de afastar a aplicação da pena de
multa. Um deles, cito que apesar de intempestiva a
www.tce.es.gov.br

remessa, foi enviada, não trazendo nenhum prejuízo à
análise. É uma argumentação que faço por meio do
presente memorial. Também menciono aqui que o
Processo TC-3260/2018, era a PCA de 2017 de
ordenador de Divino de São Lourenço. A própria área
técnica entendeu pela mitigação do apontamento de
multa que acolheu os argumentos que haviam sido
externados pelo defendente, o ordenador de despesa,
naquela oportunidade. E um dos argumentos
mencionados foi sequestro virtual do banco de dados
daquela municipalidade. O outro argumento que
também foi levado em consideração refere-se a uma
mudança na contratação da empresa que executada
aquele serviço. São vários casos de municípios do
Espírito Santo; Guaçuí, por exemplo, é um deles. E
Divino, também, naquela proximidade, passou por um
problema similar com uma determinada empresa. E
esse problema foi devidamente sanado, tanto que hoje,
esses municípios estão conseguindo cumprir com suas
obrigações depois da alteração da empresa que
prestava o serviço para aquelas municipalidades. Esse
é um argumento que também foi levado em
consideração pela área técnica quando a área técnica
analisou o TC-3260/2018, que foi a PCA de ordenador.
Esses argumentos também se aplicam à suposta
omissão do Fundo Municipal de Saúde de Divino de São
Lourenço. Trago no presente memorial alguns julgados.
Cito, por exemplo, o Processo TC-00547/2019, que foi o
Acórdão TC-312/2019; o TC-08519/2018, Acórdão TC00467/2019; e o Processo TC-09072/2019, houve uma
Decisão 1154/2019. Entendemos que esses julgados
poderiam ser aplicados também ao caso, ora analisado,
no sentido de não dizer que ocorreu a irregularidade. A
omissão, de fato, aconteceu, não houve o envio
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tempestivo. Mas esse intempestivo foi sanado. Estou
trazendo a documentação comprovando que foi
comprovada a regularização da situação do ente, da
unidade gestora. E demonstrando que aqui seria,
talvez, uma hipótese de permitir que o julgamento
mitigue os efeitos dessa irregularidade, no sentido de
não aplicar a pena ao gestor, que ora está sendo
sugerida pela área técnica. São essas as considerações!
Estou requerendo a juntada do presente memorial com
o material que o instruí, a exemplo da comprovação do
cumprimento, e também dos julgados que foram
mencionados como paradigmas que poderiam ser
aplicados ao caso em tela. São essas as considerações!
Muito obrigado! O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN – Senhor presidente,
agradeço à participação do dr. Altamiro. Solicito a
juntada das notas taquigráﬁcas e dos memoriais, mas
já vou ao voto, que já está distribuído. Trata-se de
omissão. O prazo derradeiro para prestação de contas
mensal seria 10 de maio; e o gestor fez a prestação no
dia 05 de junho - menos de 30 dais após o prazo ﬁnal.
Como tenho decido nesses casos? Aí recorro ao art. 23,
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
que diz: “A decisão administrativa, controladora ou
judicial que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado,
impondo novo dever ou novo condicionamento de
direito, deverá prever regime de transição quando
indispensável para que o novo dever ou condicionamento
de direito seja cumprido de modo proporcional”. Nós já
demos esse prazo de transição. Então essa é uma
constatação. A outra, que estamos realmente diante de
um novo dever jurídico para os jurisdicionados. “O novo
dever jurídico”, considerando o novo dever jurídico,

considerando o que dispõe a Lindb nos artigos 23 e 24,
como venho decidindo e decidirei neste caso? Estou
dando um prazo de 30 dias após o prazo ﬁnal, como
uma medida de transição. Então o prazo ﬁnal seria
10/05, pela nossa regra. Ele sanou, resolveu essa
questão em 05/06, menos de 30 dias. Dito isso, voto
pelo arquivamento dos autos após o trânsito em
julgado. Então, esta é a forma que estou votando.
Expliquei neste caso, porque tem quase 30 processos,
hoje, em pauta de minha relatoria, que dizem respeito,
via de regra, ao mesmo tema. Quando não há omissão,
não há o saneamento da omissão dentro desse prazo
de 30 dias, como estou decidindo? Notiﬁcando para
apresentação da prestação de contas mensal e citando
para buscar justiﬁcativa em relação ao atraso. Nesse
caso concreto, houve saneamento da omissão dentro
do prazo de 30 dias após o prazo ﬁnal. O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO - Em discussão. O SR.
PROCURADOR HERON CARLOS GOMENS DE OLIVEIRA
- Senhor presidente, pela ordem! Faço uma ponderação,
conselheiro relator, estamos, talvez, involuntariamente,
gerando uma insegurança jurídica ao não
estabelecermos critérios, assim, subjetivos de cada
julgador no sentido de estabelecer os prazos que são
ﬁxados pelas normas do próprio Tribunal de Contas. Ou
seja, no âmbito do Tribunal de Contas, temos essa
matéria já devidamente paciﬁcada nos termos da
Instrução Normativa 43/2017, de dezembro de 2017. E
a instrução normativa, quando se diz aqui, que está em
desacordo com a área técnica, na verdade, a área
técnica está em descordo com a instrução normativa,
que foi aprovada pelo conjunto de conselheiros, pelo
Plenário da Casa. E a Instrução Normativa 43/2017
www.tce.es.gov.br

prevê o rito para esses casos de omissão de informações
que devem ser enviadas à plataforma CidadES. Art. 20,
da Instrução Normativa 43/2017: “Na hipótese de
descumprimento dos prazos para envio e homologação
das remessas previstas nesta instrução normativa, bem
como da existência de solicitação de retiﬁcação de
arquivos, o TCEES expedirá notiﬁcação ao responsável,
por meio eletrônico, ﬁxando prazo de cinco dias para
cumprimento da obrigação”. Art. 21, § 1º - se constatar
o descumprimento do prazo previsto, esse prazo de
cinco dias, ou transcorrer do prazo de cinco dias da
expedição da notiﬁcação sem o qual o responsável
tenha tomado ciência da mesma, será autuado o
processo e expedidos concomitantemente notiﬁcação e
citação ao responsável. Fixando prazo de cinco dias
improrrogáveis para cumprimento da obrigação e
apresentação das razões de justiﬁcativas pelo não
atendimento dos prazos ﬁxados. § 2º - caso não
acolhidas as razões de justiﬁcativas que podem ser
plenamente justiﬁcáveis esse atraso, que se vê em cada
caso concreto, independente do cumprimento da
obrigação do § 1º, o responsável estará sujeito à multa,
de acordo com a disposição da Lei Complementar 621”.
Ou seja, a multa não é uma automaticidade na
aplicação da multa, ou seja, teria que ser permitido o
direito ao contraditório do jurisdicionado no sentido da
sua aplicação ou não. Então, a ponderação que peço a
vossa excelência é para que possamos dar efetividade à
Instrução Normativa 43, que é justamente o fulcro de
consenso do conjunto total de conselheiros da Casa.
Promove segurança jurídica aos jurisdicionados; o
jurisdicionado vai se guiar pela instrução normativa da
Casa. Então, é o que promove realmente uma segurança
jurídica e uma tranquilidade. E nós estamos vendo aqui
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as justiﬁcações que são apresentadas, as mais
diferentes. Temos a questão do sistema de... as
empresas que controlem esse mercado no Espírito
Santo. É algo que poderíamos fazer esse enfrentamento.
Temos elementos já por meio do levantamento, que foi
feito no sistema de informação, como os municípios se
encontram dependentes dessas empresas, que, quando
saem, carregam todo o banco dedados. E na
contratação de uma nova empresa tem que ser iniciado
praticamente do zero, quando da informatização do
jurisdicionado. Peço que possa ser observada a
Instrução Normativa 43, também a 44, que diz respeito
ao RGF e ao RREO. Mas no caso aqui é em relação à IN
43, para que possamos promover a segurança jurídica
que esses normativos, entendo, promovem. Que sejam
obedecidos os prazos que foram estabelecidos na
Instrução Normativa 43. É o pedido do Ministério
Público a vossa excelência, conselheiro relator, bem
como aos demais conselheiros! O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
- Antes de devolver a palavra ao eminente relator,
ainda na fase de discussão, o procurador leu muito
bem, e tem uma frase da leitura, que acredito que aí
esclarece e soluciona, e até apazigua os entendimentos.
Porque a IN não diz que será aplicada a multa, diz que
estará sujeita à multa. Então, não é uma multa
automática, não é uma multa: atrasou, aplica-se a
multa. Temos que analisar o caso concreto. É lógico que
todos nós concordamos que tem que seguir o rito que o
próprio Tribunal estabeleceu. Mas não podemos fugir
da análise do caso concreto. E a norma não diz que a
multa é automática. Penso que nem deveria colocar
assim. Então a inteligência da norma, da leitura, estará
sujeita, poderá haver multa ou não. Tem alguns

processos também, de relatoria do conselheiro Ciciliotti,
que sua excelência até faz essa distinção na
fundamentação do voto e deixa clara essa referência,
que a multa não é automática, não é obrigatória. Será
analisada caso a caso. Então, é um processo de
construção. Estamos, literalmente, no meio dessa
construção. Talvez os prazos possam ser ajustados,
num momento posterior, de acordo com a evolução dos
sistemas de informática, de acordo com o próprio
conhecimento e melhoria das rotinas a cargo da
contabilidade dos municípios; pode ser aperfeiçoada
também à medida que há um consenso. Estamos
passando por uma fase de ajustes na matriz de saldos
contábeis, no Brasil inteiro, onde alguns conceitos
estão sendo discutidos, em âmbito nacional. O Tribunal
de Contas do Espírito Santo participa ativamente dessa
discussão. Não é uma regra de aplicação automática. A
contabilidade é uma ciência que exige cuidado. E, ao
aplicar um algoritmo, porque quando lemos as
instruções... E é uma crítica que eu ia trazer quando
fosse discutido o voto do conselheiro Ciciliotti, mas vou
antecipar aqui. Temos um algoritmo que cria o texto
padrão da manifestação técnica. Mas não tem
nenhuma avaliação qualitativa por parte da área
técnica. E penso que deveria ter. Nós, ao lermos a
manifestação técnica - e qualquer uma, porque o texto
é padrão - não tem informações, que entendo que são
muito necessárias, para quem vai julgar, para quem vai
decidir. Aí, o relator está precisando se utilizar de
informações que deveriam vir da área técnica, que não
estão vindo. Tem um caso do conselheiro Ciciliotti.
Estou suscitando isso porque é o caso que me chamou
a atenção. A manifestação técnica foi realizada quando
já havia sido suprida a omissão. Em momento algum,
www.tce.es.gov.br

quem fez o relatório falou isso. O chefe que encaminhou,
também, sequer, negou isso. E quem identiﬁcou isso? O
gabinete do relator. Então, vamos ter regras, vamos ter
rotinas informatizadas? Vamos! Mas não podemos
prescindir da análise qualitativa do técnico. O que
penso que precisamos ter, e até já pensando no futuro,
é importante informatizar, é importante ter rotinas? É!
Mas se não tiver uma análise do auditor para veriﬁcar
se aqueles dados são consistentes, são válidos, não
podemos também querer dizer que, apertando o botão,
vamos ter a resposta. Então, parabenizo a preocupação
de vossa excelência, dr. Heron, nesse processo de
construção, que estamos aqui. O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN –
Parabenizo os dois! Porque, o que o dr. Heron abordou,
debatemos exaustivamente com a equipe técnica,
responsável pela elaboração e pela execução desse
modelo, que se alicerça nas Instruções 43 e 44. Então,
duas posições brilhantes! Só preciso acrescentar
informações que ainda não estão no debate, sobretudo,
para o procurador Heron. Temos um retrato, hoje, de
88% de cumprimento. De cumprimento de uma regra
que foi além do modelo tradicional de controle, que já
se coloca desde a publicação da LRF. Nós temos
relatórios bimestrais, quadrimestrais, semestrais e
anuais. Criamos o mensal, que é tão importante para o
controle quanto para o gestor. O gestor, o prefeito o
secretário, eles precisam se apropriar desse
instrumento. Porque ali ele consegue fazer um
acompanhamento pari passu da sua gestão ﬁnanceira,
orçamentária. Apenas corroborando com o que vossa
excelência disse, estamos no meio de uma transição.
Daí a importância de levarmos em conta um termo que
não é inútil na lei: o “poderá” poderia ser “será”. Mas
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não foi essa nossa opção. O “poderá”, ele coloca que
devemos ponderar se há ou não a necessidade de
aplicação da multa. Então, essa transição é importante,
mas não podemos também deixar de reconhecer que,
embora, no meio de uma transição, estamos na
vanguarda do controle, quando instituímos a prestação
de contas mensal, embora, devamos analisar as
observações de vossa excelência. Realmente não é um
trabalho de robô, robotizado. Há necessidade de ter
mais dados. Então, vou pedir licença ao procurador
Heron, como temos muitos votos semelhantes a este,
não vou debater. Acho que já está todo debatido. Nos
próximos, só farei a leitura da ementa. O SR.
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA Senhor presidente, parabenizo por sua manifestação. E
também peço vênia para parabenizar a observação
feita pelo procurador de contas. A metodologia que
estamos usando, estamos procurando também fazer
com que dê condição para que o jurisdicionado
realmente justiﬁque a motivação, quer dizer, dar o
contraditório, porque está acontecendo isso. Isso não
quer dizer também que não poderá ser multado
futuramente, caso não venha, em alguns casos, cumprir
a determinação ou a citação que foi encaminhada.
Então, neste momento, acho que o processo de
transição já foi muito bem colocado pelo conselheiro
Chamoun, e muito bem observado também pelo nosso
presidente Ranna, e que a área técnica deve
acompanhar nas próximas omissões - essa é uma
questão de que não é apenas nessa linha, entendeu?
Então, peço vênia ao pessoal da área técnica, porque
estava cumprindo integralmente o que estava sendo
determinado. Temos que levar em consideração
também. E ﬁzemos uma ponderação entre nós,

conselheiros. Acho que deveria ser mais divulgado
assim, não só naquele primeiro momento, tanto para o
Ministério Público e também como para a área técnica,
para tomarem ciência e não acontecer em novos
processos. O SR. PROCURADOR HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA - Uma observação que esqueci de
falar, conselheiro Rodrigo. Vossa excelência trouxe um
dado, de que 88% dos jurisdicionados estão cumprindo
o prazo. Até mesmo em consideração e respeito a esse
conjunto de jurisdicionados é interessante que o
Tribunal tenha conhecimento das justiﬁcativas que os
gestores que estão em atraso para justamente
conseguir sanear e buscar equacionar essa questão,
que cheguemos, o mais próximo possível da totalidade
dos jurisdicionados. Por isso que é importante essa
justiﬁcativa para que tenhamos esse conhecimento. O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO - Queria acrescentar apenas mais
duas observações de caráter geral, mas que, com
certeza, podem ser aplicadas para o caso concreto. A
primeira é que decidimos há poucas semanas que não
é conveniente que o gabinete refaça cálculos ou
acrescente informações estranhas sem o conhecimento
da área técnica e nem o conhecimento do Ministério
Público, até em atenção à Lindb, também, não pode
haver surpresa para nenhum dos lados. Estamos nessa
fase de transição, então seria mais uma reﬂexão e uma
sugestão. No momento em que os processos estão
tramitando se for saneada a omissão - e o sistema
detecta isso imediatamente quando há homologação
no sistema - que a área técnica informe, seja por um
despacho, ao relator. E vamos ter até mais segurança
para dizer: ‘olha, embora tenha se deﬂagrado um
procedimento, nesse meio tempo, havendo
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saneamento, podemos já, utilizando dessa informação
da área técnica, que vai ser tempestiva”; e
acrescentamos a informação. E, em vez de fazer uma
citação ou de aplicar a multa - dentro desses prazos
que estamos entendendo que haveria necessidade de
aplicar multa - já resolver. Porque se em cada processo
tiver que - fazemos isso - olhar no sistema, “já chegou
ou não chegou”, se a própria área técnica - como é tudo
eletrônico, saneou, já manda o despacho. Independe se
o processo está com o relator ou com o Ministério
Público. Porque aí já antecipa e evita uma tramitação
desnecessária. Vamos ter economia processual.
Mantendo aquele princípio de não ﬁcar instruindo nos
gabinetes com informações que a área técnica não
tem, e nem o Ministério Público. Acredito que isso
facilita de sobremaneira. E a última observação, de
também caráter geral, também não é nenhuma crítica
ao algoritmo, mas uma constatação de que não basta
análise extraída do sistema. Precisamos dar uma
olhada porque falamos: “há, são 78 municípios”. Mas
para o gestor é o município. É a preocupação do
município dele. Então, não podemos tratar apenas com
os números. Mas são 78 municípios. Lembrar que tem o
prefeito, tem a câmara de vereadores, tem os
secretários. E os números, às vezes, são muito frios.
Mas por trás dos números tem toda uma administração
que está fazendo um esforço de tentar melhorar, de
corrigir. Então porque estou reforçando isso? Penso que
antes dos coordenadores da área técnica mandarem o
processo aos gabinetes, é importante também que
façam essa análise crítica. E não enviem, simplesmente,
um despacho sem nenhuma informação qualitativa
que vai agregar valor, e, de repente, suprir essa
informação. Não foi um só processo que vi, foram
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alguns. Onde, quando o processo foi ao gabinete, já
havia suprida a omissão. Vamos cobrar do gestor?
Vamos! Mas temos que, aqui dentro, ter esse cuidado.
E se quando o auditor fez sua manifestação, não havia
ainda suprida a omissão, mas se quando o coordenador
foi despachar o processo, já tiver sido suprida, é
obrigação do coordenador fazer esse registro. São
essas as observações! Acredito que podemos encerrar
a discussão e passar à votação. Em votação! Então,
agradeço! Foi uma discussão bastante proveitosa. É
bom trabalhar com pessoas inteligentes, que estão
focadas no que estão fazendo. (ﬁnal).” 4) Ato con�nuo,
o senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN retirou de pauta o processo TC-8919/2018,
que trata de Prestação de Contas Anual do Consórcio
Público da Região Sudoeste Serrana – CIM Pedra Azul,
a pedido da defesa para preparar a sustentação oral. 5)
Quando do julgamento dos processos TC-5050/2016 e
TC-7483/2016, oriundos de autos apartados com
objetivo de responsabilizar pessoalmente os gestores
pela infração ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, a então relatora, conselheira substituta MÁRCIA
JACCOUD FREITAS proferiu voto pela aplicação de
multa no valor de R$ 3000,00, com base no artigo 389,
II, do Regimento Interno, e artigo 135, II, da Lei
Complementar 621/2012. Posto em discussão, o
senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN sugeriu que fosse dada ciência ao Ministério
Público Estadual para apuração de possível infringência
ao 359-C, do Código Penal, o que foi acatado pela
relatora, restando parcialmente vencido o senhor
conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO,
quando à fundamentação para aplicação da multa, que
entende ser pelo artigo 5º da Lei 10028/2000. Quanto

aos processos 9673/2016, 5991/2018, 6011/201 e
7232/2018, a então relatora, conselheira MÁRCIA
JACCOUD FREITAS, votou em bloco pela extinção sem
resolução do mérito, sendo tais processos presididos
pelo senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN, uma vez que o quórum fora
composto pelo senhor conselheiro substituto MARCO
ANTONIO DA SILVA, em substituição ao senhor
conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO,
em sessões anteriores, com prolação de voto-vista,
conforme prevê o artigo 86, §4º, do Regimento Interno.
Tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas:
“A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD
FREITAS - Senhor presidente, minha sugestão é votar
em bloco os seis processos que estão na pauta com o
conselheiro Ciciliotti, apesar de serem um pouco
diferentes. Mas vou fazer um resumo aqui, com
aquiescência. Tratam os Processos 05050/2016-1,
07483/2016-1,
09673/2016-5,
05991/2018-1,
06011/2018-9, 07232/2018-8. (leitura) O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA - Presidente, pela ordem! É porque, na verdade,
estes processos estão à longa data na pauta, e existem
processos que solicitei vista, embora não estamos
votando em bloco. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - Mas ia falar
isso agora. Conhecemos a posição da conselheira
Márcia em todos. Agora vamos analisar, um por um,
porque cada um tem a sua peculiaridade. O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA - Estou tranquilo. Eu ia só, com permissão de
vossa excelência, posso indagar a conselheira? Queria
saber se... acompanhei vossa excelência, nessa época,
se houve mudança da posição trazida à época ou se
www.tce.es.gov.br

remanesce. Porque se remanesce, por mim, tudo bem;
do contrário, aí sim teríamos que analisar, caso a caso
até para saber qual a posição atual, presidente. A SR.ª
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
- Os processos que o conselheiro Marco Antonio pediu
vista foram: 05991/2018-1, 06011/2018-9, 7232/20188 e o 09673/2016-5. Houve uma modiﬁcação, esses
processos estavam sobrestados aguardando decisão. E
essa decisão modiﬁcou, foi decidido pela prescrição em
alguns casos; citação, em outros. O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA Essencialmente seria deixar de culminar multa. Vossa
excelência culminou multa em alguns dos processos? A
SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD
FREITAS - Nesses processos que vossa excelência pediu
vista, não. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA - Estou satisfeito, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIAO CARLOS
RANNA DE MACEDO - Proponho fazermos uma breve
discussão em cada um deles, até para facilitar a
anotação aqui para nossa secretária. O primeiro, na
ordem.... A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS – O primeiro processo 05050/2016,
o conselheiro Marco Antonio não pediu vista. Então,
nesse caso... Multa, aplicação de multa ao sr. Pedro
Chaves de Oliveira Junior, em função de que essa
citação ocorreu no dia 14/12/2017. Então não foi
marcado pela prescrição. Não houve decurso no prazo
prescricional. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - Este
processo, o conselheiro Marco Antonio não pediu vista.
Então a participação do conselheiro Ciciliotti, não é
isso? Parece-me que sou voto vencido com relação à
multa. Porque voto pela aplicação da multa do art. 5º,
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da Lei 10.028. Entendo que deva ser aplicada multa,
mas com base em outro fundamento. Então, com
relação ao fundamento da multa, ﬁco como voto
vencido, por entender que cabe aplicação pelo art. 5°,
da Lei 10.028. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN - Pela ordem, presidente!
Eu, apenas acrescentaria ao dispositivo, após trânsito
em jugado, encaminhamento ao Ministério Público
para apuração de possível infringência ao 359-C, do
Código Penal. Só estou aqui, no Código Penal,
veriﬁcando se é exatamente o 359-C. O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
- É pela infringência ao art. 42, não é? O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN - É! Mas que tem implicação penal. É
exatamente esse! 359-C. Dos crimes contra as ﬁnanças
públicas. “Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção
de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último
ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa
ser paga no mesmo exercício ﬁnanceiro ou, caso reste
parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha
contrapartida suﬁciente de disponibilidade de caixa”.
Exatamente isso! A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA
MÁRCIA JACCOUD FREITAS - Acolho a sugestão e incluo
em meu voto. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN - Com a observação após o
trânsito em julgado, não é? Porque ainda caberá
recurso. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO - Mais alguma informação,
conselheiro Ciciliotti, Ministério Público? Essa redação
pode ser incluída em todos esses processos. Não é isso?
Então votamos o Processo 05050/2016-1, parcialmente
vencido o conselheiro Ranna com relação ao
fundamento da multa. O próximo processo, na ordem,

é o... A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS - TC-07483/2016-1 é semelhante ao
anterior. Este processo também não houve vista do
conselheiro Marco Antonio; também aplicação de
sanção de multa pelos fundamentos do Regimento
Interno, da Lei Orgânica, que é diferente de vossa
excelência, e também acrescentando sugestão do
conselheiro Rodrigo Chamoun, do art. 359-C, após
trânsito em julgado. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - Então,
07483/2016-1, também, parcialmente vencido o
conselheiro Ranna com relação ao fundamento da
multa. A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS - O próximo é o TC-09673/2016-5,
teve vista do conselheiro Marco Antonio. A citação do
sr. Aloizio Campostrini foi materializada apenas no dia
21/05/2018, com contrafé. Mas que também evidencia
o decurso do prazo prescricional de cinco anos. E já que
a irregularidade é datada do término do exercício de
2012. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO - Este processo, parece
que eu não participo da votação. Não é isso? Porque
Marco Antonio pediu vista, substituindo. Então, quem
vai presidir este processo é o conselheiro Chamoun. A
quem concedo a palavra. O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN - Em discussão. Em votação. O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA - É aquele que já disse que vou manter a posição
de acompanhamento. O SR. CONSELHEIRO LUIZ
CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA - Com a relatora. O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN - Proclamo da forma relatada. O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
www.tce.es.gov.br

RANNA DE MACEDO - O próximo processo, conselheiro
Márcia. A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS - Senhor presidente, o próximo, que
é o 05991/2018-1 e os demais, que estão na sequência,
são semelhantes, 05991/2018-1, 06011/2018-9 e
07232/2018-1, todos tiveram vista do conselheiro
Marco Antonio. E todos, a autuação, foi realizada em
19/11/2018,
11/07/2018
e
31/08/2018,
respectivamente. Então a pretensão punitiva já se
encontra prescrita na origem. Voto por extinguir o
processo sem julgamento de mérito, com fundamento
nos termos do art. 375, do Regimento Interno. Ciência
aos interessados. Arquivar. O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
- Este também, eu não participo? A SR.ª CONSELHEIRA
SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS - Não, nenhum
desses três próximos. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Em
discussão. O SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI
DA SILVA - Com o relator. O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN - Então, em bloco, proclamo da forma
relatada. (ﬁnal)” – ORDEM DO DIA – Julgamento dos
193 processos constantes da pauta, ﬂs. 19 a 43, parte
integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar,
o senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO, declarou encerrada a sessão às 16
horas e 06 minutos, convocando, antes, os
excelen�ssimos senhores conselheiros, os senhores
conselheiros substitutos e o senhor procurador para a
próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 24 de
julho de 2019, às 14 horas. E, para constar, eu, MICHELA
MORALE, secretária-adjunta das sessões em
substituição, lavrei a presente ata, que, depois de
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aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor
presidente, demais conselheiros, e senhor procurador.
CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 02528/2008-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Iúna
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
Apensos: 04555/2008-4
Interessado: IDENTIDADE PRESERVADA
Responsável: LEONARDO SALES DE CASTRO, NELZI DE
OLIVEIRA GONCALVES, RAQUEL ALVES AURICH [ALAN
MARIANO (OAB: 14378-ES)], REGINA COELI SANTANNA
ALMEIDA, ROGERIO CRUZ SILVA [ALTAMIRO THADEU
FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO
RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], VIVALDO HUBNER
VIEIRA, WELINGTON MARCELO REZENDE FLORINDO
FREITAS
Deliberações: Acórdão. Irregular para Rogério com
ressarcimento de 4.068,02 VRTEs. Deixar de aplicar
multa em razão da prescrição. Determinação. Arquivar.
Processo: 06106/2012-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marilândia
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável:
FILIPE
VENTURINI
SIGNORELLI,
GEOCAMP ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMATICA
LTDA [Mayke Meyer Miertschink de Jesus, VALMIR

SILVA COUTINHO GOMES (OAB: 7556-ES)], GILMARA
PASSAMANI [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)],
IJOVANE ROZINO LEGORA [LUISA PAIVA MAGNAGO
(OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES)], INTERMUNDI BUSINESS CORPORATION
- CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, MARIA NATALINA
CASALI [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], MATEUS
ROBERTE CARIAS, OSMAR PASSAMANI [LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO
(OAB: 17169-ES)], ROBERTA ARRIVABENO [LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO
(OAB: 17169-ES)], ROSA HELENA ROBERTE CARDOSO
CARIAS, ROSILENE TRINDADE RODRIGUES CARIAS,
UBIRATAN ROBERTE CARDOSO PASSOS, URBIS INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA
Deliberações: Acórdão. Declarar extinção da
punibilidade pela prescrição para Osmar, Roberta,
Ijovane, Gilmara, Mateus, Urbis e Maria. Afastar
preliminares dos itens 1.2, 1.3 e 1.4 da ITC. Rejeitar
razões e julgar irregulares para Osmar, Maria, Mateus
e Urbis com ressarcimento solidário de 19.792,5462
VRTEs. Acolher justificativas de Rosa Helena, Rosilene,
Filipe e Ubiratan.
Processo: 01707/2014-1
Unidade gestora: Consórcio Intermunicipal de Saúde
da Micro-Região do Caparaó
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Responsável: VERA LUCIA COSTA
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Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 12789/2015-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Responsável: ALENCAR MARIM, LUCIANO HENRIQUE
SORDINE PEREIRA, ROBERTO RIBEIRO MARTINS,
WALDELES CAVALCANTE
Deliberações: Decisão. Determinar instauração de TCE
para Alencar Marim.
Processo: 03455/2016-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: JULIO CESAR FERRARE CECOTTI
Deliberações: Adiado
Processo: 08786/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itarana
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: Unidade Técnica do TCEES (NCE)
Responsável: ADEMAR SCHNEIDER
Deliberações: Decisão. Conhecer. Diligência à área
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técnica. Prazo: 30 dias.
Processo: 04987/2019-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 08161/2019-1, 06812/2012-6, 06083/20124, 02020/2012-1
Interessado: A. D.PEREIRA FILHO, ADSON PINTO
NOGUEIRA, ALEX PAULO DA COSTA, ANA PAULA
PESSOA BRANDAO CHIAPETA, ANDERSON MESQUITA
RIBEIRO DE FREITAS, ANTONIO VALENTE FERREIRA
NETO, BRUNO ESTEFANO TEIXEIRA, CAMARA
MUNICIPAL DE ANCHIETA, CARLOS WALDIR MULINARI
DE SOUZA, CLEBER OLIVEIRA DA SILVA, DALVA DA
MATTA IGREJA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)],
DHIEGO HENRIQUE ALVES PADOVANI [ELIAS GUSTAVO
SALOMÃO MOZINE], EDSON VANDO SOUZA, FABIOLA
FERREIRA SIMOES, GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA
DOS SANTOS, INNOVAR CONSULTORIA EM MEDICINA,
SEGURANCA DO TRABALHO E SERVICOS LTDA, INSTITUTO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E
DE PESQUISA, JAMIL MIANA QUINTEIRO, JOCELEM
GONCALVES DE JESUS, JOSE MARIA ROVETTA, LUCELIA
SCHERR DA SILVA JESUS, LUCIARA SCHERR DA SILVA
JESUS, MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD, REBECA
RAUTA MORGHETTI [REBECA RAUTA MORGHETTI
(OAB: 16463-ES)], SERGIO LUIZ DA SILVA JESUS, TANIA
SCHERR DA SILVA JESUS, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI,
VALBER JOSE SALARINI, VIVID - DESENVOLVIMENTO
HUMANO & MELHORIA EMPRESARIAL LTDA, WESLEY
ERNESTO FRANCISCO DE JESUS

Recorrente:
MARGARIDA
CATARINOZI CECCON

MARIA

FURTADO

MIRANDA JUNIOR (OAB: 10236-ES), OCTAVIO LUIZ
GUIMARAES (OAB: 6798-ES)]

Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Devolver prazo
do § 4º, art. 157, do RITCEES. Após trânsito julgado
encaminhar ao gabinete do conselheiro Rodrigo
Coelho.

Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento.
Corrigir erro material AC 317/2019 da 1ª Câmara.
Arquivar.

Processo: 09103/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Domingos
Martins
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 08044/2014-4
Interessado: ARNALDO JOSE CARDOZO, CLAUDIA
FERREIRA DE FARIA, EUVALDO SCHNEIDER VELTEN,
FRANVA ANTONIO SILVA CARDOSO, GILVAN DEGEN, JOSE
FRANCISCO PIMENTEL, LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA,
MAIS EVENTOS LTDA, MARILENE JAHRING, MUNICIPIO
DE DOMINGOS MARTINS, ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL SECAO DO ESPIRITO SANTO [EDUARDO
SANTOS SARLO (OAB: 11096-ES), GLAUCO BARBOSA
DOS REIS (OAB: 13058-ES), LUDGERO FERREIRA
LIBERATO DOS SANTOS (OAB: 21748-ES), MARIANA
GUIMARAES FONSECA GIANORDOLI (OAB: 12515ES), RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB: 10406-ES,
OAB: 181289-RJ)], PEDRINHO RAUL HOPPE, PRISCILA
PIMENTEL COUTINHO [ANDRE PIMENTEL COUTINHO
(OAB: 21305-ES), GUSTAVO GIUBERTI LARANJA (OAB:
10619-ES), VINICIUS JOSE LOPES COUTINHO (OAB:
4944-ES)], ROSELI GONORING HEHR, SYLVIA REGINA
RANGEL DE JESUS, WANZETE KRUGER, WELLINGTON
BLEIDORN
Recorrente: FILIPE KIEFER PERES [ELIFAS MOURA DE
www.tce.es.gov.br

Total: 8 processos
CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 06472/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: WALDEMAR ORNELAS FERREIRA
Responsável: AMANDA QUINTA RANGEL [ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES),
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)],
DILZERLY MIRANDA MACHADO TINOCO, MIGUEL
ANGELO LIMA QUALHANO, RUY CANDIDO ATHAYDE
Terceiro interessado: R. L. MANHAES CONSTRUCOES
EIRELI [BRUNA DEL ROSSO NEMER (OAB: 13874-ES),
JORGE ANTONIO GONCALVES (OAB: 15385-ES), Márcio
de Souza Oliveira Gonçalves, Maria Paula Nippes
Tonini, MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO (OAB: 15081ES), Valéria Aparecida Silva]
Deliberações: Adiado
Processo: 03257/2018-1
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2017
Responsável: VICTOR DA SILVA COELHO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Aguardar cumprimento da
DEC-1329/2019 do processo TC-6296/2018 e, após,
encaminhar autos ao Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia para instrução.
Processo: 03746/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Afonso
Cláudio
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2017
Responsável: EDELIO FRANCISCO GUEDES

VICTOR DA SILVA COELHO

Processo: 08919/2018-3

Representante:
LE
CARD
ADMINISTRADORA
DE CARTOES LTDA, TRIVALE ADMINISTRACAO
LTDA [WANDERLEY ROMANO DONADEL (OAB: 18703GO, OAB: 78870-MG, OAB: 223820-RJ, OAB: 422887SP)]

Unidade gestora: Consórcio Público da Região Sudoeste
Serrana - CIM Pedra Azul

Responsável: GESIANY MERLIM BANZA, IRINEU LUIZ
ZOTELLE, MARIO SERGIO LUBIANA

Deliberações:
Acórdão.
Improcedente. Arquivar.

Desconverter

TCE.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Responsável: JOAO DO CARMO DIAS

Processo: 02457/2019-2

Adiamento: 2ª Sessão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia

Deliberações: Processo retirado de pauta.

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2018

Processo: 08973/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim

Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)

Classificação: Controle Externo - Fiscalização Representação

Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.

Representante: FLORESTAL COLETAS E PRESTACAO DE
SERVICOS LTDA

Processo: 07261/2018-4

Responsável: LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE,
ODAIR JOSE PIN, VICTOR DA SILVA COELHO

Unidade gestora: Companhia de Tecnologia da
Informação de Cachoeiro de Itapemirim, Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
Responsável: ALCIONE DIAS DA SILVA, CARLOS
HENRIQUE SALGADO, HENDERSON DE SOUZA
CASSA, JORGE ELIAS PIAZZAROLO, MARCELO TADEU
MONTEIRO FREITAS, RICARDO GLAUBER LIMA DE
SOUZA, ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM,

1Deliberações: Adiado

Exercício: 2017

Terceiro
interessado:
CONSERVACAO LTDA

SERDEL

SERVICOS

E

Deliberações: Acórdão. Improcedente. Arquivar.
Processo: 00644/2019-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Controle Externo - Fiscalização Representação
Apensos: 00671/2019-4
www.tce.es.gov.br

Responsável: MARIO SERGIO LUBIANA
Deliberações: Acórdão. Multa 3.000,00. Arquivar.
Processo: 02741/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2018
Responsável: ARNOBIO PINHEIRO SILVA [ADRIEL DE
SOUZA SILVA (OAB: 23709-ES)]
Adiamento: 4ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Multa 3.000,00. Arquivar. Por
maioria, nos termos do voto do relator, parcialmente
vencido conselheiro Ranna que votou pelo saneamento
da omissão, extinção do processo c/ resolução do
mérito.
Processo: 02786/2019-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
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Classificação: Relatório
Orçamentária

Resumido

de

Execução

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado

Exercício: 2018
Responsável: JONES CAVAGLIERI
Deliberações: Acórdão. Multa de 500,00. Arquivar

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Resumido

Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: JOSE CARLOS ALMEIDA

Processo: 02810/2019-7
Classificação: Relatório
Orçamentária

dias.

Processo: 08628/2019-2

de

Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias.

Execução

Exercício: 2018

Processo: 08810/2019-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Castelo

Responsável: CARLOS BRAHIM BAZZARELLA
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta

Responsável: DOMINGOS FRACAROLI

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização Representação
Representante: RIZZO PARKING AND MOBILITY
S/A [BRUNA GOZZI DE LIMA BRANDAO (OAB: 16433ES)]
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Processo: 08613/2019-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Aracruz
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: PAULO FLAVIO MACHADO
Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias.

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Venda Nova
do Imigrante
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: BRAZ DELPUPO
Deliberações: Acórdão. Arquivamento.

Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão

Processo: 08273/2019-7

Processo: 08861/2019-1

Processo: 08872/2019-9
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Barra
de São Francisco
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão

Deliberações: Acórdão. Arquivamento.

Responsável: RONAN CESAR GODOY DA COSTA

Processo: 08819/2019-9
Unidade gestora: Fundo Municipal de Educação de
Alegre

Deliberações: Decisão. Notificação. Citação. Prazo: 05
dias.

Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão

Processo: 08878/2019-6

Responsável:
CORRENTE

SIMONE

APARECIDA

MANOEL

Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias.
Processo: 08839/2019-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muqui
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Divino
de São Lourenço
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: OSVALDO NEVES DE FIGUEIREDO
Deliberações: Acórdão. Arquivamento.
Processo: 08888/2019-1

Responsável: CARLOS RENATO PRUCOLI

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de
Marilândia

Deliberações: Decisão. Notificação. Citação. Prazo: 05

Classificação: Controle Externo > Fiscalização >

www.tce.es.gov.br
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Omissão
Responsável: ROBERTO CARLOS PARTELLI
Deliberações: Acórdão. Arquivamento.
Processo: 08897/2019-9

Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: MARIA APARECIDA BERNARDES DE
ALMEIDA
Deliberações: Adiado

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Viana
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: JAQUELINE D OLIVEIRA JUBINI
Deliberações: Acórdão. Arquivamento.
Processo: 08908/2019-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR
Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias.
Processo: 08917/2019-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: ALENCAR MARIM
Deliberações: Decisão. Notificação. Citação. Prazo: 05
dias.
Processo: 08923/2019-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de São
José do Calçado

Orçamento e Gestão de Aracruz
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: GIOVANNI GUIMARAES ANGIUS
Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias.

Processo: 09039/2019-6

Processo: 09061/2019-1

Unidade gestora: Secretaria de Administração e
Recursos Humanos do Município de Aracruz

Unidade gestora: Secretaria de Transportes e Serviços
Urbanos de Aracruz

Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão

Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão

Responsável: LUCIANO FORRECHI

Responsável: PAULO SERGIO DA SILVA NERES

Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias.

Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias.

Processo: 09044/2019-7

Processo: 09067/2019-8

Unidade gestora: Secretaria de Comunicação do
Município de Aracruz

Unidade gestora: Consórcio Intermunicipal de Saúde
da Micro-Região do Caparaó

Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão

Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão

Responsável: LUCIANO FORRECHI

Responsável: VERA LUCIA COSTA

Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias.

Deliberações: Adiado
Processo: 09085/2019-6

Processo: 09051/2019-7
Unidade gestora: Secretaria de Finanças de Aracruz
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco

Responsável: IVAN VICENTE PESTANA

Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão

Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias.

Responsável: ALENCAR MARIM

Processo: 09056/2019-1
Unidade

gestora:

Secretaria

www.tce.es.gov.br

de

Planejamento,

Deliberações: Decisão. Notificação. Citação. Prazo: 05
dias.
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Processo: 09096/2019-4
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Finanças de
São Mateus
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: FRANCISCO PEREIRA PINTO
Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias.
Processo: 09104/2019-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Guaçuí
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: LAUDELINO ALVES GRACIANO NETO
Deliberações: Decisão. Notificação. Citação. Prazo: 05
dias.
Processo: 09106/2019-4
Unidade gestora: Fundo Municipal de Educação de
Guaçuí
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: VANDERSON PIRES VIEIRA
Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias.
Processo: 10038/2019-6

Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias.
Processo: 10041/2019-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: AMANDA QUINTA RANGEL
Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias.
Processo: 10141/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iúna
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 05151/2017-6
Recorrente: ROGERIO CRUZ SILVA [WILMA CHEQUER
BOU HABIB (OAB: 5584-ES)]
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento.
Arquivar.
Total: 38 processos
CONSELHEIRO
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Processo: 11745/2014-6

ROGERIO CRUZ SILVA [SAMIRAH MARTINS CHEQUER
BOU HABIB (OAB: 23294-ES), WILMA CHEQUER BOU
HABIB (OAB: 5584-ES)]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 05050/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus
do Norte
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
Responsável: PEDRO CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Adiamento: 12ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Multa 3.000,00. Oficiar ao
MPES. Arquivar. Por maioria, nos termos do voto da
então relatora Márcia Jaccoud, parcialmente vencido
conselheiro Ranna quanto a fundamentação da multa
com base no art. 5º da Lei 10.028/00.
Processo: 07483/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Brejetuba
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
Responsável: ITAMIR DE SOUSA CHARPINEL

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iúna

Adiamento: 12ª Sessão

Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão

Classificação: Controle Externo - Fiscalização Representação

Responsável: LUCIANO MIRANDA SALGADO

Representante: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Adiamento: 1ª Sessão

Responsável: ML PRODUCOES ARTISTICAS LTDA,

Deliberações: Acórdão. Multa 3.000,00. Oficiar ao
MPES. Arquivar. Por maioria, nos termos do voto da
então relatora Márcia Jaccoud, parcialmente vencido
conselheiro Ranna quanto a fundamentação da multa
com base no art. 5º da Lei 10.028/00.
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Processo: 09673/2016-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pedro Canário
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
Responsável: ALOIZIO CAMPOSTRINI BORGHI [FULVIO
TRINDADE DE ALMEIDA (OAB: 17922-ES)]
Adiamento: 9ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Extinguir sem julgamento do
mérito. Arquivar.
Processo: 05123/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: LEONARDO DEPTULSKI [CARLOS
ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES),
FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO, FRANK
CORREA], SERGIO MENEGUELLI
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 05991/2018-1

SOUZA (OAB: 10107-ES), CAROLINA AVELAR DE
OLIVEIRA (OAB: 23097-ES), CHRISTINA CORDEIRO
DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), LUANA ASSUNCAO
DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866-ES), LUDGERO
FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB: 21748ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES),
MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008-ES),
MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES),
MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB: 28910-ES),
NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB: 20844-ES), PEDRO
LENNO ROVETTA NOGUEIRA (OAB: 26891-ES), TATIANE
MENDES RIBEIRO (OAB: 28947-ES), THIAGO FELIPE
VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES)]
Adiamento: 9ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Extinguir sem julgamento do
mérito. Arquivar.
Processo: 06011/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
Responsável: ELIANE PAES LORENZONI

Responsável: ANGELA MARIA SIAS
Adiamento: 9ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Extinguir sem julgamento do
mérito. Arquivar.
Processo: 08619/2019-3
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de
Brejetuba
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: RITA DE CASSIA FONTES
Deliberações: Decisão. Deixar de aplicar multa.
Citação. Prazo: 05 dias.
Processo: 08812/2019-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Divino de São
Lourenço
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: OSEAS RODRIGUES DOS SANTOS
Deliberações: Acórdão. Arquivamento.
Processo: 08813/2019-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério

Adiamento: 9ª Sessão

Unidade gestora: Câmara Municipal de Marataízes

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Deliberações: Acórdão. Extinguir sem julgamento do
mérito. Arquivar.

Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão

Exercício: 2012
Responsável: EDECIR FELIPE [ALEX DE FREITAS
ROSETTI (OAB: 10042-ES), AMANDA LOYOLA GOULART
(OAB: 24474-ES), BARBARA DALLA BERNARDINA
LACOURT (OAB: 14469-ES), CAMILA CARLETE GOMES
(OAB: 23460-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE

Processo: 07232/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
www.tce.es.gov.br

Responsável: WILLIAN DE SOUZA DUARTE
Deliberações: Decisão. Deixar de aplicar multa.
Citação. Prazo: 05 dias.
Processo: 08837/2019-7
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do
Sul
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: ANGELO GUARCONI JUNIOR
Deliberações: Decisão. Deixar de aplicar multa.
Citação. Prazo: 05 dias.
Processo: 08855/2019-5
Unidade gestora: Fundo Municipal de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de São
Gabriel da Palha
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: ROSA M1são. Deixar de aplicar multa.
Citação. Prazo: 05 dias.
Processo: 08880/2019-3
Unidade gestora: Secretaria de Gabinete de São
Mateus
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: TATIANA APARECIDA OTONI
Deliberações: Decisão. Deixar de aplicar multa.
Citação. Prazo: 05 dias.
Processo: 08882/2019-2
Unidade
gestora:
Secretaria
Administração de São Mateus

Municipal

de

Citação. Prazo: 05 dias.
Processo: 08891/2019-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Muqui
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: CLAUDIA BATISTA FERREIRA
Deliberações: Decisão. Deixar de aplicar multa.
Notificação. Citação. Prazo: 05 dias.
Processo: 08895/2019-1

Deliberações: Decisão. Deixar de aplicar multa.
Citação. Prazo: 05 dias.
Processo: 08922/2019-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Irupi
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: VALMIR DE ALMEIDA MONTONI
Deliberações: Acórdão. Arquivamento.
Processo: 09040/2019-9

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de
Sooretama

Unidade
gestora:
Secretaria
Municipal
Administração e Finanças de Baixo Guandu

Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão

Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão

Responsável: ALEX GEAQUINTO LEAL

Responsável: ADONIAS MENEGIDIO DA SILVA

Deliberações: Acórdão. Arquivamento.

Deliberações: Decisão. Deixar de aplicar multa.
Citação. Prazo: 05 dias.

Processo: 08906/2019-4
Unidade gestora: Controladoria Geral de Aracruz
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: MARIZA GIACOMIN LOZER
Deliberações: Decisão. Deixar de aplicar multa.
Citação. Prazo: 05 dias.
Processo: 08916/2019-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Brejetuba

Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão

Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão

Responsável: FELIPE 1são. Deixar de aplicar multa.

Responsável: JOAO DO CARMO DIAS
www.tce.es.gov.br

de

Processo: 09046/2019-6
Unidade gestora: Secretaria de Desenvolvimento
Social e Trabalho de Aracruz
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS
Deliberações: Decisão. Deixar de aplicar multa.
Citação. Prazo: 05 dias.
Processo: 09052/2019-1
Unidade gestora: Secretaria de Governo de Aracruz
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
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Omissão
Responsável: EDMILSON MARTINS SCHWENCK
Deliberações: Decisão. Deixar de aplicar multa.
Citação. Prazo: 05 dias.
Processo: 09086/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Brejetuba
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: JOAO DO CARMO DIAS
Deliberações: Decisão. Deixar de aplicar multa.
Citação. Prazo: 05 dias.
Processo: 09097/2019-9
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Governo de
São Mateus
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão

Processo: 09112/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Fundão
Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão
Responsável: JOILSON ROCHA NUNES
Deliberações: Decisão. Deixar de aplicar multa.
Citação. Prazo: 05 dias.
Processo: 10039/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria
de Jetibá

Deliberações: Decisão. Deixar de aplicar multa.
Citação. Prazo: 05 dias.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: EDUARDO RIBEIRO BASTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08169/2013-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Adiamento: 1ª Sessão

Deliberações: Decisão. Deixar de aplicar multa.
Citação. Prazo: 05 dias.

Deliberações: Decisão. Registro.

Total: 28 processos

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Responsável: VALTER LUIZ PIGATI

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Responsável: HILARIO ROEPKE

Deliberações: Decisão. Deixar de aplicar multa.
Citação. Prazo: 05 dias.

Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão

Processo: 08098/2013-2

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

CONSELHEIRA SUBSTITUTA

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Obras,
Infraestrutura e Transportes de São Mateus

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Controle Externo > Fiscalização >
Omissão

Responsável: TATIANA APARECIDA OTONI

Processo: 09099/2019-8

Interessado: ALVARO LUIS FREITAS

Processo: 00476/2012-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ANTONIO LUIZ MATAVELI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04444/2012-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
www.tce.es.gov.br

Interessado: ELIZABETH AGOSTINHO COSSETTI

Processo: 08172/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ELIANE CALIMAN FRANCISCHETTO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08178/2013-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ELAYNE FERNANDES MILEIPP ANDRADE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08179/2013-2
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: REGIANE PICOLI DE MENDONCA TONETTO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08182/2013-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Processo: 04459/2014-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ADRIANA GOMES NALLI
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04460/2014-7

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ANGELINA RIGAO MOREIRA DE ANDRADE
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04466/2014-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: SANDRA APARECIDA MENEGUETE FAE

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Interessado: RENATA FARDIM AMBROSIO

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 08187/2013-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: LUCIA HELENA DE ANDRADE PRENHOLATO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04452/2014-2

Interessado: SILVANA BARBOSA CASA GRANDE
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04461/2014-1
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: REGINALDO CESCONETTO DESTEFFAN

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04454/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ELCELI DO NASCIMENTO CAMARGO
Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: LIDUINA APARECIDA CAMPANHA DE
ARAUJO

Adiamento: 1ª Sessão

Adiamento: 1ª Sessão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Interessado: ELIANA FAZOLI

Processo: 04467/2014-9

Processo: 04462/2014-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ELAINE DA CRUZ BILO CARETTA

Processo: 04468/2014-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: FRANCIELE FURLAN DE MORAES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04509/2014-9

Adiamento: 1ª Sessão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Processo: 04465/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
www.tce.es.gov.br

Interessado: ANA PAULA DE LACERDA BENINCA
Adiamento: 1ª Sessão
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Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04510/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: SIMONE FACCIN

Processo: 04553/2014-1

Adiamento: 1ª Sessão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Processo: 04547/2014-4

Interessado: ADENILZA MARIA LACERDA DE SANT
ANNA JERONIMO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Processo: 04511/2014-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: ANA PAULA LIBARDI
Adiamento: 1ª Sessão

Interessado: GERLANE DA PENHA BASTIANELLI DALCIN
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 04555/2014-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Processo: 04549/2014-3

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: LUCIENE PRENHOLATO DA SILVA

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Interessado: ANA MARIA LOSORIO

Adiamento: 11iberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 04513/2014-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Interessado: APARECIDA GENOVEVA RAMIRO NALI

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Processo: 04551/2014-1

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: IZABEL APARECIDA EBANI MELLO FALCON

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Processo: 04515/2014-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado:
BRUNELLI

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04546/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

JAQUELINE

VETTORAZZI

Interessado:
MENEGAZZO

LIBARDI

MARGARIDA

DO

CARMO

ALTOE

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04557/2014-8

Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Processo: 04552/2014-5

Interessado: SCHELDIANE LUIZ DE SOUZA MARQUES
Adiamento: 1ª Sessão

Processo: 04556/2014-3

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Interessado: EMANOELI PIZZOLLI DOS SANTOS SOARES

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado:
MENDONCA

MARIA

APARECIDA

Adiamento: 1ª Sessão
www.tce.es.gov.br

CORREA

DE

Processo: 04562/2014-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: JOICE VICENTINI LEMOS
Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04575/2014-6

Processo: 07474/2012-8

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Interessado: ANA LUCIA NALLI MAZIOLI

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Adiamento: 1ª Sessão

Interessado: MARTA FIORIM FIOROT

Interessado: LUZIA APARECIDA NOGAROL RAMOS

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 04563/2014-3

Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Deliberações: Adiado

Processo: 04577/2014-5

Processo: 09073/2014-2

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Interessado: ROSIANE JURRI

Interessado: POLYANA BORGES DE OLIVEIRA COSTA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Adiamento: 1ª Sessão

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: IZABEL ANDREON VENTORIM

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 04565/2014-2

Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04566/2014-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: TAMIRES SANTIAGO

Total: 40 processos
CONSELHEIRO SUBSTITUTO
MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 04171/2018-1

Processo: 09913/2014-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classificação: Edital de Concurso
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Deliberações: Decisão. Devolver à origem.
Processo: 10148/2014-1

Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência
Social de São Mateus

Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Exercício: 2017

Interessado: DANIELA ANGELA CANICALI REZENDE

Interessado: MARINALVA BROEDEL MACHADO DE
ALMEIDA

Adiamento: 1ª Sessão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: SOLIMAR RIBEIRO LEMOS

Responsável: ANA PAULA PECANHA

Adiamento: 1ª Sessão

Adiamento: 1ª Sessão

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04572/2014-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

www.tce.es.gov.br

Deliberações: Decisão. Registro. Determinação.
Processo: 10302/2014-5
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Apensos: 06650/2015-1

Interessado: MARIZA SCHNEIDER

Interessado: DERMEVAL CESAR RIBEIRO

Adiamento: 1ª Sessão

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro. Determinação.
Processo: 10495/2014-4
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: JAKELINE PRADO SANTOS THOMAZ
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro. Determinação.
Processo: 06275/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARTA MOREIRA DE MEDEIROS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 06685/2015-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROSANE MORAIS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09324/2015-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Processo: 10554/2015-6
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Justiça
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Apensos: 02841/2019-2

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08457/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANNA DEVANILDA BARBOSA FERREIRA
Deliberações: Decisão. Registro. Determinação.

Interessado: WAGNER GUETLER

Processo: 08652/2016-1

Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra

Processo: 12357/2015-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos
Servidores do Município de São José do Calçado
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ADER ALMEIDA DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02073/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município
de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: ELIANE RESENDES FARIA E OUTROS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 06318/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CELIA LOPES DE SOUZA
www.tce.es.gov.br

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CLARA MARIA OLIVEIRA DA ROCHA
FONTAN
Deliberações: Decisão. Registro. Determinação.
Processo: 10042/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: INACIA MARIA ROSA DOS SANTOS NEVES
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.
Processo: 10075/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MIRIA KATIA BATISTA
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.
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Processo: 10086/2016-1

Processo: 02484/2017-3

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: SONIA REGINA BRUM

Interessado: MARIA DE CASSIA LOSS

Interessado: SHIRLENI GOMES DOS SANTOS

Deliberações: Decisão. Registro.

Adiamento: 1ª Sessão

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 10218/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: EDIVALDO LOPES GONCALVES
Deliberações: Decisão. Regularidade da revisão de
proventos.

Processo: 02845/2017-4

Processo: 02847/2017-3

Processo: 02665/2017-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de São Gabriel da Palha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: ALDIVINO ANTUNES PINTO

Interessado:
PEREIRA

Deliberações: Decisão. Registro.

MARIA

JULIA

GONCALVES

BICUDO

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 00083/2017-4

Processo: 02829/2017-5

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: MARILIA CUSTODIO SANTOS

Interessado: TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO CASOTTI

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 02118/2017-8

Processo: 02835/2017-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Apensos: 03297/2019-3

Interessado: JULIO MARIA STARLING

Interessado: KATIA KARINA DA SILVA SOARES

Adiamento: 1ª Sessão

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.
www.tce.es.gov.br

Processo: 02916/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DENISE VIDIGAL FIOROTTE
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.
Processo: 02919/2017-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARINALVA VASCONCELOS DA SILVA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.
Processo: 02976/2017-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Servidores do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Adiamento: 2ª Sessão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: JANETE BRAGA SERAFIM

Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.

Interessado: LEIA DE FATIMA DA SILVA LOUZADA

Deliberações: Decisão. Registro.

Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03021/2017-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 05164/2001-7
Interessado: JOAO BENTO DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03151/2017-2

Processo: 03231/2017-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SILVIA HELENA SILVA SOARES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03235/2017-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Interessado: MARIA APARECIDA COLOMBEKI

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: ANTERO JOSE DE MATOS JUNIOR
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03199/2017-3

Processo: 03316/2017-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Aracruz

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: IVANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03219/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Interessado: MARIA DE LOURDES TONON BITTI
Processo: 03438/2017-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA CONCEICAO RABELLO
www.tce.es.gov.br

Processo: 03572/2017-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUIZ CARLOS RAMOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03578/2017-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: FIRMINA MARIA MAIER RODRIGUES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03703/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIO CESAR DE SOUZA TEIXEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03706/2017-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VERA LUCIA DE OLIVEIRA LEAL
Deliberações: Decisão. Registro.
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Processo: 03753/2017-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Servidores do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: JAILTON COSLOP

Interessado: JULIO CEZAR DE ALMEIDA PAIVA

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: MARIA ELVIRA DE OLIVEIRA FEU
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03761/2017-2

Processo: 03930/2017-2

Processo: 03851/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: VERA LUCIA THIAGO PIROVANI

Interessado: GERUSA DA SILVA CONTTI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03766/2017-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA PENHA SANTANNA PRASSER

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03774/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Rio Bananal
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANGELA MARIA DO CARMO CURBANI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03849/2017-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos

DA

CONCEICAO

Interessado: GERALDO MAGELA CAMPELO
Processo: 04059/2017-8

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo
NILZETE

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 03855/2017-1

Interessado:
MANZOLI

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

FIGUEIRA

Processo: 03857/2017-9

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANTONIO DELL ANTONIO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04131/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: FABIANO MARCHETTI BONNO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03928/2017-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo
www.tce.es.gov.br

Interessado: ELIZA MARIA DE PAULA MACHADO
Processo: 04138/2017-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ADRIANA MUSSO RABELO
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04202/2017-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município
de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA JOSE RICCO SAMPAIO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04204/2017-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município
de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA GLORIA DOS SANTOS COSTA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04341/2017-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Processo: 04708/2017-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Linhares

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: BERENICE LUIZA LOSS RODRIGUES

Interessado: CLAUDIA GUERINO MARCHIORI

Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04722/2017-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Processo: 06699/2017-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma

Interessado: MIRIAM VERLY BARBOSA

Apensos: 00512/2000-3

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: JOMAR DE OLIVEIRA

Processo: 06782/2018-8

Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra

Processo: 04726/2017-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma

Interessado: MARIA DA VITORIA COSTA PEREIRA DOS
SANTOS GARBRECHT

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: ERALDO FRANCISCO DE ALMEIDA

Adiamento: 1ª Sessão

Interessado: ROSA HELENA CARARO

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04348/2017-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Processo: 05309/2017-1

Processo: 07380/2018-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: VALERIA MARTINS DE SANT ANA

Interessado: LUCIA DA PENHA LIMA SCHMIDEL

Interessado: DALVA CESANA

Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.

Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 05499/2017-5

www.tce.es.gov.br

Processo: 01473/2019-1
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do
Sul

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: REGINA LUCIA CORREA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Adiamento: 1ª Sessão

Apensos: 10311/2014-4

Interessado: JULIO DOS SANTOS SOARES

Deliberações: Processo retirado de pauta.

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01649/2019-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LELIA MOURA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01651/2019-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DALILA DE FATIMA COSTA RODRIGUES
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.
Processo: 01671/2019-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA LUCIA BITTI PADILHA
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.

Processo: 02238/2019-4

Interessado: MARTA RODRIGUES DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra

Processo: 10107/2019-3

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos

Interessado: ADELAIDE MARIA XAVIER

Servidores do Município de Serra

Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 02841/2019-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Apensos: 10554/2015-6
Interessado: WAGNER GUETLER
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.
Processo: 03297/2019-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma
Apensos: 02118/2017-8

Interessado: JOSEMAR LIRIO DA SILVA
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.
Processo: 12169/2019-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DOMINGOS RAMOS FERREIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 79 processos

Interessado: ARTUR LUIZ SOARES SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 02171/2019-4

Processo: 09796/2019-3

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo
www.tce.es.gov.br

Total geral: 193 processos
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

03629665/0001-57, com base no art. 13, §1º da Lei
8666/93 e art. 101 da Lei Complementar 621/2012, em
face da Prefeitura Municipal de Marataízes.

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 01767/2019-7
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 10269/2019-7
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

–

UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Conselheiros-substitutos
João Luiz Co�a Lova�

Ministério Público Especial de Contas

Alega o representante que o Edital:
Exige disponibilidade financeira líquida acima de 10% do
valor orçado;

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

Apresenta forma ilegal de classificação de propostas
inexequíveis;

Responsável: OLDAIR DA SILVA FERREIRA, RICARDO
PEPE REIS

Não prevê prazo para assinatura do contrato;

Representante: COMPACTA GESTAO DE SMS LTDA
Procuradores: ROBERTINO BATISTA DA SILVA (CPF:
577.558.257-87)
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARATAÍZES – CONHECER – INDEFERIR CAUTELAR
– RITO ORDINÁRIO – OITIVA DAS PARTES - À SECEX
ENGENHARIA
O SR. EXMO. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI:

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

A representante afirma haver irregularidades no edital
de Concorrência Pública n°.002/2019, destinado à
contratação de empresa para prestação de serviço de
limpeza urbana, no valor orçado de R$8.703.498,64 (oito
milhões, setecentos e três mil, quatrocentos e noventa e
oito reais e sessenta e quatro centavos), com capacidade
suficiente de causar grave lesão ao erário e de tornar
ineficaz a decisão de mérito.

RELATÓRIO
Trata-se de representação com pedido de medida
cautelar formulada por Compacta Gestão SMS Ltda,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ:
www.tce.es.gov.br

Não apresenta exigência contida no Projeto Básico acerca
da comprovação de capacidade técnico-operacional e
técnico-profissional.
Através da Decisão Monocrática nº 00529/20194 os responsáveis foram notificados para apresentar
justificativas e documentos que julgassem necessários.
Os autos foram encaminhados a Secretaria de
Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente SecexEngenharia que elaborou a Manifestação Técnica
08831/2019-4 opinando pelo conhecimento parcial da
representação, indeferimento da cautelar, rito ordinário
e citação dos responsáveis.
Após, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial nº
00488/2019-9 pela SecexEngenharia opinando pela
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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citação do Sr. Odair da Silva Ferreira – Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, tendo em vista o
seguinte indicativo de irregularidade:
Expedir edital sem definição de prazo para assinatura do
contrato
É o relatório. Passo à fundamentação.
FUNDAMENTAÇÃO
Representa pessoa jurídica acerca de irregularidades na
aplicação da legislação que regula licitações e contratos
administrativos, com aparência de resguardo de interesse
público esteado na defesa da ampla concorrência, em
conformidade com o art. 101 da Lei Complementar
621/2012.
Verifico presentes os requisitos objetivos para sua
admissão, a teor do art. 94 c/c art. 101, parágrafo único,
ambos da Lei Complementar 621/2012: clareza em
sua redação, informações sobre o fato, a autoria, as
circunstâncias e os elementos de convicção, bem como
está acompanhada de indícios de prova (Peças 03 e 04,
Peças Complementares 13114/2019 e 13115/2019,
respectivamente) e portanto deve ser conhecida.
Nesse ponto ressalto, que a despeito da Manifestação
Técnica 8831/2019-4 inadmitir o item da representação
que trata da capacidade técnico-operacional sob o
argumento de se tratar de ato discricionário do gestor,
entendo que tal situação está relacionada à possibilidade
jurídica do pedido, requisito intrinsicamente relacionado
ao mérito, e com indícios probatórios apresentados nas
peças complementares retro mencionadas e, portanto,
será admitido.
Ainda em fase preliminar, verifico haver pedido de
suspensão cautelar do procedimento licitatório da

Concorrência Pública n° 002/2019 da Prefeitura
Municipal de Marataízes.

sua interrupção gera risco iminente à sobrevivência, à
saúde e à segurança da população.

O representante procura a atuação deste Tribunal em
relação à hipótese presente no art. 124, caput e no
parágrafo único da Lei Complementar nº 621/2012,
pela qual, no início ou no curso de qualquer processo,
havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou
a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão
de mérito, esta Corte poderá, de o�cio ou mediante
provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar
medidas cautelares.

Uma possível suspensão do referido edital poderia
causar maiores prejuízos aos munícipes já que estamos
diante de uma atividade essencial que é a contratação de
empresa para prestação de serviço de limpeza urbana, e
ressalta-se que a irregularidade mantida não constitui
grave ofensa ao interesse público. Estamos assim, diante
do periculum in mora inverso, motivo pelo qual a medida
cautelar não deve ser concedida.

O substrato conceitual para o deferimento da medida
cautelar está relacionado a existência dos requisitos que
a doutrina denomina como fumus boni juris e periculum
in mora, indispensáveis para concessão de liminar nesta
espécie procedimental os quais são analisados a seguir:
Compulsando os autos, observo que o edital foi lançado
em 24/05/2019 e retificado em 24/06/2019, com
entrega e abertura das propostas de preços e habilitação
prevista pra 29/07/2019.
O rito processual no procedimento licitatório poderia
indicar a presença do periculum in mora se houvesse o
prosseguimento do certame eivado de vícios.
Entretanto, a suspensão da licitação poderá causar
dano inverso, com o comprometimento na execução em
futuro próximo de serviço essencial de limpeza pública
e, nessa equação, o bem jurídico a ser tutelado pende
inarredavelmente para o lado da manutenção do serviço
essencial.
Destaco ainda que nos termos do artigo 10, inciso VI, da
Lei 7.783/89, os serviços de coleta e destinação final de
lixo caracterizam-se como serviços essenciais, ou seja, a
www.tce.es.gov.br

Quanto ao requisito do fumus boni juris, a Manifestação
Técnica 8831/2019, rigorosa na avaliação técnica e
voluntariosa na forma, ultrapassa os limites da análise
exigidos em regime da cognição sumária e torna cômodo
a formação do juízo acerca dos fundamentos jurídicos
empregados pelo representante com fito de pleitear a
cautelar, eis que minuciosamente avaliados naquela
manifestação.
Assim, ao analisar o item relacionado a Exigência de
Disponibilidade Financeira Líquida acima de 10%
do valor orçado, a Manifestação Técnica 8831/2019
observa a ocorrência da alteração no item 4.6 do Edital,
apresentado pelo representado na Peça Processual 12,
Resposta de Comunicação 717/2019, em linha com a
representação.
Ao assim proceder, o representado retira a aparência
de risco de ofensa à Lei das Licitações e invalida o
questionamento formulado pelo representante a partir
da redação original do edital.
Quanto ao questionamento de Forma ilegal de
classificação de propostas inexequíveis, alega o
representante que o item 5.2 do Edital facultou as
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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empresas licitantes a concederem descontos acima de
30% do valor estimado pela Administração inobservando
o §1º do art. 48 da Lei 8666/93, taxativo no sentido de
que considera inexequível as propostas cujos valores
sejam inferiores à 70% (setenta por cento) em relação
aos serviços de engenharia.
Ocorre que a resposta do representado (Peça Processual
12, Resposta de Comunicação 717/2019) parece plausível
ao remeter o aspecto legal para o disposto no artigo 44,
§ 3º da Lei 8666/93 e além de faculdade de a Comissão
de Licitação promover diligências para esclarecimentos,
previstas no artigo 43, §3º da Lei 8.666/93.
Por certo, tais justificativas retiram a consistência
jurídica desse item para efeito de suspensão cautelar do
certame.
Na parte final, o representante aloca em item
denominado Das demais irregularidades do instrumento
convocatório onde mescla questão relacionada a
alegada ausência de previsão de prazo para assinatura
do contrato e distorção entre o Projeto Básico e o Edital
quanto à exigência de demonstração de capacidade
técnico-operacional.
Se no primeiro poder-se-ia entender malferida a
hipótese prevista no artigo 40, II da Lei 8.666/93, este
não tem relevância para embaçar a legalidade a ponto
de permitir a suspensão do certame por sua exclusiva
falta.
Quanto ao segundo item, reclama o representante que
a qualificação técnico-operacional exigida no Projeto
Básico não condizia com o teor do Edital.
O Representado informa que a alteração no Edital,
realizada em dia 24/06/2019 contempla tal preceito,

retificando o instrumento convocatório estabelecendo
no item 4.7 o seguinte:

equipamentos / maquinários fabricação de no máximo
10 (dez) anos.

4.7 - Qualificação Técnica:

e) - Declaração que realizará Programa de Condições e
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
Civil - PCMAT, conforme estabelecido na Norma
Regulamentadora - NR 18 do Ministério do Trabalho e
Emprego. Page 5 of 91 EDITAL PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARATAÍZES ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

a) - Registro ou Inscrição, acompanhados de comprovante
de quitação da empresa e do(s) Responsável(is) Técnico(s),
no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura CREA ou outra entidade de classe correspondente, do
exercício vigente, sendo inválido o documento que
não apresentar rigorosamente a situação atualizada da
Empresa, conforme Resolução 266/79 do CONFEA;
b) - Comprovação de o licitante possuir em seu
quadro permanente, na data de entrega da proposta,
profissional, detentor de atestado de responsabilidade
técnica compa�vel em complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior ao objeto licitado,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, devidamente registrado no CREA ou outra
entidade de classe correspondente, da região onde os
serviços foram executados, observado, ainda, a parcela
de maior relevância e de valor significativo;
c) - A Comprovação de que o profissional faz efetivamente
parte do quadro permanente da empresa será feita
pela apresentação de cópia autenticada da carteira de
trabalho e da respectiva ficha de registro de empregado,
ou do Contrato de prestação de serviço entre o licitante
e o profissional detentor do acervo técnico com firma
reconhecida do profissional;
d) - Declaração de compromisso do licitante de que
terá no ato da assinatura do contrato, todos os veículos
e equipamentos disponíveis para a execução dos
serviços previstos neste Edital, sendo para os veículos
fabricação com no máximo de 05 (cinco) anos e para os
www.tce.es.gov.br

4.7.1 - Para fins de comprovação de atestado de
responsabilidade técnica compa�vel com o serviço
licitado previsto no item 4.7 “c”, com base no Artigo
30 §2º da Lei Federal Nº. 8.666/1993, define-se como
parcela de maior relevância e de valor significativo, visto
a complexidade da obra, o seguinte:
Capacidade Técnico Profissional ·
Comprovação de que o licitante possui em seu quadro
permanente profissional devidamente reconhecido pelo
CREA, de nível superior, e que seja detentor de no mínimo
1 (uma) Certidão de Acervo Técnico por execução de
serviços de características semelhantes, relativamente à
execução de serviços: LIMPEZA URBANA para a execução
de varrição, pintura de meio fio e capina.
As empresas interessadas em participar do presente
certame deverão apresentar os seguintes documentos
referentes à qualificação técnica:
Capacidade Técnico Operacional ·
LIMPEZA URBANA para a execução de varrição, pintura
de meio fio e capina.
a) - Comprovação de capacitação técnico-operacional
e profissional comprovando ter a Licitante executado
serviço pertinente e compa�vel, através de certidão e
em atestados, fornecido por Pessoas Jurídicas de Direito
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Público ou Privado, emitido em seu nome, relativamente
à execução de serviços: LIMPEZA URBANA para a
execução de varrição, pintura de meio fio e capina;

621/2012;

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

1.3. DETERMINAR o prosseguimento do feito no rito
ordinário;

Responsável: ABILIO DE OLIVEIRA NETO, BIANCA LINO
DE BARROS

Observo, ainda, que a questão relacionada a capacitação
técnico-operacional foi objeto do Parecer Consulta
20/2017, poderoso instrumento para dirimir dúvidas
acerca desse tema.

1.4. DETERMINAR a OITIVA DAS PARTES,
preferencialmente por meio eletrônico, do Sr. Oldair da
Silva Ferreira (Presidente da CPL) e Sr. Ricardo Pepe Reis
(Secretário Municipal de Serviços Urbanos), para que
se pronunciem no prazo de 10 (dez) dias, conforme o
disposto no artigo 307, §3º do Regimento Interno desta
Corte de Contas;

PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE
DE 2012 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO
RIO NOVO – QUITAÇÃO A ABÍLIO DE OLIVEIRA NETO RETORNO AO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS PARA
FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA COBRANÇA
MULTA.

Assim, o cotejar das conclusões acima expendidas com
as hipóteses para a concessão das medidas cautelares
previstas no art. 124 da Lei Complementar 621/2012,
indica a ausência de fundado receio de grave ofensa ao
interesse público e de risco de ineficácia da decisão de
mérito, requisitos legais para a concessão da medida
pleiteada.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente
o entendimento da Área Técnica, VOTO por que seja
adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. DECISÃO:
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:
1.1. CONHECER a presente representação tendo em vista
a presença dos requisitos de admissibilidade previstos
nos artigos 177 e 184 c/c 186 do Regimento Interno
desta Corte de Contas;
1.2. INDEFERIR a medida cautelar por não atender os
requisitos previstos no art. 124 da Lei Complementar

1.5.
ENCAMINHAR
à
SecexEngenharia
prosseguimento do feito posteriormente.

para

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros Substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(relator/em substituição).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01768/2019-1
Processo: 02682/2013-7
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2012
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo
www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes PROCESSO TC 2682/2013 de
omissão no encaminhamento da prestação de contas
relativo ao 6º Bimestre pelo Fundo Municipal de Saúde
de Alto Rio Novo, sob responsabilidade da Senhora
Bianca Lino de Barros.
Em 02/04/2013, a 6ª Controladoria Técnica elaborou
a INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL – ITI 239/2013 (ﬂ. 01),
sugerindo a notificação do gestor supracitado, face
omissão dos dados referentes ao 6º Bimestre de 2012.
Em 12/04/2013, a Senhora Bianca Lino de Barros recebeu
TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 0520/2013, conforme
AR (ﬂ.05). Em 27/05/2013, o Núcleo de Controle de
Documentos - NCD após consulta ao SISAUDWEB
e LRFWEB, verificou que não constava nenhuma
documentação enviada pela Senhora Bianca Lino de
Barros, referente ao Termo de Notificação nº 520/2013
(ﬂ.07).
Em 06/06/2013, foi emitido o TERMO DE CITAÇÃO Nº
1045/2013, onde o mesmo retornou a este Tribunal
com o recebimento do AR (ﬂ. 12). Em 22/07/2013, o
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Núcleo de Controle de Documentos - NCD após consulta
ao SISAUDWEB e LRFWEB, informou que não consta do
Sistema de Controle de Documentos, documentação
alguma enviada pela Senhora Bianca Lino de Barros,
referente ao Termo de Citação nº 1045/2013 (ﬂ.14).

2571/2014, notificando o Sr. Abílio de Oliveira Neto
da Decisão Monocrática Preliminar DECM 1833/2014,
dando prazo de 15 (quinze) dias, para que encaminhe
documentação probatória do CUMPRIMENTO DA
DETERMINAÇÃO contida na Decisão TC nº 022/2014.

Destarte, após análise dos autos, onde o TERMO DE
CITAÇÃO DE Nº 1045/20013, foi recebido pessoalmente
pelo interessado, conforme ﬂs. 12 na data de 14/06/2013,
considerando que o prazo final venceu em 16/07/2013.

Conforme informação do NCD ﬂ. 57, não consta no
sistema de Controle de Documentos, documentação
alguma protocolizada em nome do Sr. Abílio de Oliveira
Neto, referente ao Termo de Notificação nº 2571/2014.

Diante da inércia da responsável, o Plenário deste
Tribunal, resolveu considerar revel, conforme Decisão TC
3807/2013 (ﬂ. 24), tendo em vista o não atendimento ao
Termo de Citação nº 1045/2013.

Encaminhado os autos a 6ª Secretaria de Controle
Externo manifestou-se, através do Relatório Conclusivo
de Omissão nº RCO 84/2015 ﬂs. 60/62, sugerindo a
aplicação de Multa ao Sr. Abílio de Oliveira Neto, face ao
descumprimento da obrigação de encaminhar prestação
de Contas do 6º Bimestre de 2012.

Logo, a 6ª Secretaria de Controle Externo manifestouse, através do Relatório Conclusivo de Omissão nº RCO
101/2013 (ﬂs. 24/25), sugerindo a aplicação de Multa
ao responsável, face ao descumprimento da obrigação e
ausência de justificativas.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público
Especial de Contas para manifestação (ﬂ. 29),
concordando “in totum” com a proposta da 6ª Secretaria
de Controle Externo.
Em 12/05/2014, foi publicado no Diário Oficial do
Eletrônico do TCEES o Acordão TC 141/2014, citando o
atual Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio
Novo, Sr. Abílio de Oliveira Neto e aplicando multa a
Senhora Bianca Lino de Barros, Gestora a época.
Conforme informação do NCD ﬂ. 49, o Sr. Abílio de
Oliveira Neto foi devidamente citado, onde consta que
não foram enviados os documentos referentes ao do
Termo de Citação nº 599/2014.
Em 11/11/2014, foi emitido Termo de Notificação nº

Cabe salientar ainda que os dados omissos foram
analisados de forma consolidada na Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo
– Processo TC 3382/2012, e que o envio intempestivo
neste momento torna-se irrelevante para as atividades
desta Corte.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público
Especial de Contas para manifestação (ﬂ. 66),
concordando “in totum” com o Relatório Conclusivo
de Omissão RCO nº 84/2015 (ﬂs. 60/62) dos presentes
autos.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas os
autos ficaram conclusos , sendo, em seguida elaborado
o voto 01191/2013, que deu origem ao Acórdão TC
00141/2014 – Segunda Câmara, onde à unanimidade,
decidiu pela aplicação de multa pecuniária, com fulcro
no art. 1º, XXXII e 135, IX da Lei Complementar nº
www.tce.es.gov.br

621/2012, c/c Resolução TC nº 261/2013, art. 389, IV,
VII, IX e Resolução TC nº 219/2010, art. 2º, no valor
correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), prevista
no artigo 135, inciso II, da LC 621/2012, a Senhora Bianca
Lino de Barros, tendo em vista que permaneceu inerte
e deixando de atender a legislação que a obrigava a
prestar contas dos recursos públicos que administrava,
reiterado pelo Acordão TC 547/2015 – Segunda Câmara,
onde condenou o Sr. Abílio de Oliveira Neto, também em
multa pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
O processo teve seu trânsito em Julgado em 17/09/2015,
conforme Certidão de Transito em Julgado, (ﬂs. 85),
emitido pelo Secretário Adjunto das Sessões, Sr. Eduardo
Givago Coelho Machado.
Nos termos do artigo 305, parágrafo único c/c artigo 463
do Regimento Interno, os autos foram encaminhados
os Ministério Público de Contas, lançando o Termo de
Verificação Nº 00061/2019 (evento 23), certificando
o recolhimento integral do valor da multa integral
aplicada ao Sr. Abílio de Oliveira Neto.
O Ministério Público de Contas pronuncia-se por meio da
lavra do ilustre Procurador Geral Luciano Vieira, (evento
26), que analisando os Termo de Verificação expedido
pela Secretaria Geral do Ministério Público de Contas,
certificou o recolhimento integral da multa aplicada
ao responsável Sr. Abílio de Oliveira Neto e, pugna que
seja expedida a devida quitação ao responsável, com
fulcro no art. 148 da Lei Complementar 621/2012, bem
como requer a devolução dos autos à Secretaria Geral
do Ministério Público para fiscalização e monitoramento
da cobrança quanto a responsável Sra. Bianca Lino de
Barros.
Considerando, portanto, que foi cumprida pelo
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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responsável, Sr. Abílio de Oliveira Neto a Decisão proferida
pelo Acórdão TC 0547/2015 – Segunda Câmara, tendo
em vista o recolhimento integral da multa, VOTO no
sentido de que o colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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 da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

Presidente
Decisão 01763/2019-9
Processo: 10490/2015-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Auditoria
Exercício: 2011
UG: PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: WILSON LUIZ VENTURIM
FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA - EXERCÍCIO – DE 2011 –
DETERMINAR ARQUIVAMENTO

1.1. EXPEDIR QUITAÇÃO ao senhor Abílio de Oliveira
Neto, relação à multa pecuniária referida com
fundamento no art. 148 da Lei 621/2012;

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SERGIO MANOEL BORGES
NADER

1.2. Encaminhar, posteriormente, os autos à Secretaria
Geral do Ministério Público de Contas, conforme
solicitado, para fiscalização e monitoramento da
cobrança quanto a responsável Sra. Bianca Lino de
Barros, disposto no artigo 463 do RITCEES.

O presente processo foi formado para dar cumprimento
à deliberação constante do Parecer Prévio 47/2015
– 2º Câmara, prolatado n o processo TC 1851/2012,
objetivando a responsabilização pessoal do Senhor
Wilson Luiz Venturim, Prefeito Municipal de Nova
Venécia no exercício de 2011, pelo descumprimento do
disposto no art. 5º, III e IV, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/00.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente/relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros Substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Relatório

A matéria relacionada foi analisada nos autos do Processo.
TC 1851/2012 (Prestação de Contas Anual – Governo exercício 2011), tendo as contas anuais recebido parecer
prévio desta Corte de Contas pela rejeição, bem como,
pela formação de autos apartados, objetivando a
responsabilização pessoal do então Prefeito Municipal
pelo descumprimento ao art. 5º, incisos IV, §§ 1º e
2º da Lei 10.028/2000, visando à aplicação da multa
prevista no § 1º do mesmo artigo, cuja competência para
processar e julgar cabe a esta Corte de Contas, por força
www.tce.es.gov.br

do § 2º do citado artigo.
Assim, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI
1946/2015 (ﬂs. 217) e assegurado ao prestador o direito
ao contraditório e à ampla defesa por meio da Decisão
Monocrática Preliminar 1770/2015 (ﬂs. 220/221),
que decidiu citar o responsável para, apresentar suas
alegações de defesa bem como documentos que
entendesse necessários em função da decisão desta
Corte de Contas em aplicar-lhe a multa nos moldes do
art. 5º, IV, §§1º e 2º da Lei 10.028/00.
Devidamente citado, o responsável anexou suas
justificativas às ﬂs. 228/236, conforme Protocolo
66870/2015-3.
De se notar que foi interposto Recurso de Reconsideração
em face do Parecer Prévio 47/2015 (TC 12344/2015),
produzindo efeito suspensivo ao prazo estabelecido para
apreciação plenária destes autos, conforme consta do
art. 164 da Lei Complementar 621/12 e interrompendo a
contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva
do TCEES, nos termos da LC 621/2012.
O Recurso de Reconsideração (TC 12344/2015) foi
apreciado na 26ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada
em 07 de Agosto de 2018, cuja decisão plenária foi
pelo conhecimento e no mérito NEGAR PROVIMENTO,
para manter in tottum os termos do Parecer Prévio TC 047/2015
Em ato subsequente, deu-se prosseguimento aos
presentes autos com a análise técnica das justificavas
apresentadas pelo responsável relatada na Instrução
Técnica Conclusiva 2538/2018-9 (ﬂs. 247/256)
concluindo nos seguintes termos:
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Ante todo o exposto, frente ao determinado no
Parecer Prévio TC-047/2015 - SEGUNDA CÂMARA (TC
1851/2012), conclui-se opinando pela aplicação de
multa de 30% (trinta por cento) dos vencimentos anuais
do agente responsável, nos moldes do art. 5º, IV, §§ 1º
e 2º, da Lei 10.28/00, o que corresponde a R$ 34.200,00
(16.195,4823 VRTE)
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, em manifestação da lavra do Excelen�ssimo
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do
Ministério Público de Contas 03878/2018-3 (ﬂs. 260).
Após, acompanhando a área técnica e o parecer
ministerial, elaborei e proferi voto 5007/2018-5, o qual
foi acompanhado à unanimidade pela Segunda Câmara
sendo prolatado o Acordão 1553/2018 – Segunda
Câmara que sancionou com multa o Sr. Wilson Luiz
Venturim, no valor de 16.195,4823 VRTES.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Denota-se da certidão de trânsito em julgado
01023/2019-5(ﬂs. 297) que o Acórdão 1553/2018,
transitou em julgado em 14 de maio de 2019, cabendo
neste momento processual, em cumprimento ao
disposto no artigo 305, Parágrafo Único, c/c artigo 463 do
Regimento Interno deste Tribuna, o acompanhamento
e monitoramento da cobrança da multa imputada pelo
referido Acórdão, pelo Ministério Público de Contas.
Ainda em conformidade com a norma regimental, dentre
outras medidas cabíveis e ouvido o Ministério Público de
Contas, poderá ser determinado o arquivamento dos
autos:
expedindo-se quitação, caso haja o recolhimento integral

da multa aplicada (art. 460 RITCEES) ou.
determinar o arquivamento do processo sem
cancelamento do débito, caso não haja comprovação do
recolhimento.
Todavia, verificou-se que não consta do dispositivo do
Acórdão o comando para o arquivamento dos autos,
após o transito em julgado,
Neste sentido, tendo em vista a aprovação da Emenda
Regimental TC nº 09/2017 que revogou o § 4º do artigo
288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou
a redação do seu § 3º, estabelecendo que o relator
permanece vinculado ao processo mesmo após o
trânsito em julgado, e em obediência ao § 1º do art.
330 do RITCEES, que estabelece que “o arquivamento de
processo será determinado pelo colegiado competente”,
entendo que deva ser proferida decisão determinando o
arquivamento dos autos.
Por ﬁm, conforme Despacho31038/2019-4 da SecretariaGeral do Ministério Público de Contas, “foi autuado
Processo Administrativo nº 10140/2019-1, em nome
do Sr. Wilson Luiz Venturim, a ﬁm de acompanhar e
monitorar à cobrança da multa imposta pelo referido
Acórdão, conforme art. 463 da Resolução TC Nº 261, de
04 de junho de 2013, do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo”.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Deliberação que submeto
à sua consideração.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo
TC-10490/2015-1, DECIDEM os Srs. Conselheiros da
Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, nos termos do voto do relator, por:
1.1. Determinar o Arquivamento dos Autos.
1.2. Encaminhar, posteriormente, ao Ministério Público
para comprimento ao disposto no art. 305, § único, c/c
art. 463 do Regimento Interno.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente/relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros Substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01761/2019-1
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08808/2019-1
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: CMA - Câmara Municipal de Aracruz
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Responsável: PAULO FLAVIO MACHADO

Conselheiro Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE ARACRUZ– OMISSÃO NO ENVIO: MESES 01, 02, 03 e

1. DECISÃO:
www.tce.es.gov.br
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04 EXERCICIO 2019 – CITAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Os presentes autos versam acerca de omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas mensal da
Câmara Municipal de Aracruz, por meio do sistema
CidadES deste Tribunal, referente aos meses 01, 02, 03 e
04 de 2019 sob responsabilidade do Senhor Paulo Flavio
Machado conforme Instrução Normativa TC 43/2017.
Foi emitido o termo de Notificação Eletrônico 3427/2019
ao Sr. Paulo Flavio Machado, conforme prevê o artigo
20 da IN TC4 3/2017, em razão do descumprimento do
prazo do encaminhamento das Prestações de Contas
mensais retro mencionadas, fixando o prazo de 5 (cinco
dias) para o cumprimento da obrigação sob pena de
multa, nos termos do artigo 35 do mesmo diploma legal.
Conforme Manifestação Técnica Nº 5742/2019-4
(evento eletrônico 02), o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, em virtude do não
atendimento ao termo de Notificação Eletrônico sugeriu
a aplicação de multa ao responsável, a ser dosada pelo
relator, vejamos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3427/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da

Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).
Encaminhados os autos ao Ministério Público de
Contas, foi elaborado o Parecer 2942/2019-1, da lavra
do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira que acompanhou in totun a proposta constante
na referida Manifestação Técnica (5742/2019-4).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O encaminhamento da Prestação de Contas por parte
do responsável, seja ele pessoa �sica ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos é uma
obrigação prevista na Constituição Federal, conforme
artigo 70, parágrafo único da Carta Magma:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
www.tce.es.gov.br

nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Em relação ao envio das prestações de contas, via
sistema próprio (CidadES) a esta corte de Contas, é
regulamentada pela Instrução Normativa nº 43/2017
conforme artigos 20, 21 e 35, vejamos:
[...]
Art. 20 Na hipótese de descumprimento dos prazos
para envio e homologação das remessas previstos
nesta Instrução Normativa, bem como da existência de
solicitação de retificação de arquivos, o TCEES expedirá
notificação ao responsável, por meio eletrônico, fixandolhe prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação.
[...]
Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
[...]
§ 2º Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
[...]
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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A omissão do envio das prestações de contas, bem como
o envio tardio, distorce o conceito de gestão pública
eficiente por prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o
exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública,
razão pela qual tais condutas são sancionadas por
diversos diplomas legais e podem ensejar sanções civis,
penais e administrativas.
Observa-se que, conforme Manifestação Técnica
5742/2019-4 o responsável em prestar contas foi
devidamente notificado, através do Termo de Notificação
Eletrônico 3427/2019 e informado da possibilidade de
aplicação de multa prevista no artigo 135, inciso VIII, na
forma do § 4° do mesmo artigo, da Lei Complementar
621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na forma do § 1º do
Regimento Interno do TCEES (aprovado pela Resolução
TC 261/2013).
Pois bem,
Ao consultar o sistema CidadES foi verificado que a,
Câmara Municipal de Aracruz homologou todos os
períodos ( meses 01, 02, 03 e 04/2019), em 18/07/2019,
todos em atraso.
O Conselheiro Domingos Augusto Taufner em seu Voto
2892/2019-1 (Processo TC 9055/2019-5), cita um trecho
do jurista Hely Lopes Meirelles, onde explica que “o
princípio da verdade material, também denominado da
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se
de qualquer prova lícita de que a autoridade processante
ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo” (2011, p. 739-740).
E ainda, no mesmo voto, o Eminente Conselheiro destaca
que: “a ampla possibilidade de provas no curso do
processo alicerça e ratiﬁca a legitimação dos princípios

da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade
material”.
Considerando que esta Corte de Contas busca a
verdade real dos fatos, e, ainda, a prestação de contas
extemporânea quando ocorrer por fatores justificáveis,
pode afastar a irregularidade e a penalidade pela
omissão no dever de prestar contas, ante o princípio da
razoabilidade.
Deste modo, entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Mensal dos meses
01,02,03 e 04 /2019 no prazo estabelecido.
Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte
de Contas consoante se verifica nos autos dos processos
TC 8886/2019; 8990/2019, 8630/2019, 9055/2019
8017/2019 entre outros.
Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:

omissão no encaminhamento da Prestação de Contas
Mensal dos meses 01,02, 03 e 04 de 2019 de acordo com
Instrução Normativa 43/2017, sob pena de aplicação da
multa do artigo 389, inciso VIII do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator Sérgio
Manoel Nader Borges, vencido o conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou pela
aplicação de multa de R$ 2.000,00, com base no art. 135,
§ 4º, da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 389, VIII, §
1º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente/relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros Substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01762/2019-4

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:
CITAR o Sr. Paulo Flavio Machado para que no prazo
de 05 (cinco) dias improrrogáveis, apresente os
esclarecimentos que julgar pertinente, bem como os
documentos que entender necessários em razão da
www.tce.es.gov.br

Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08894/2019-5
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel da
Palha
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: ROBERTO MORANDI
Terça-feira, 13 de agosto de 2019

137

ATOS DA 2a CÂMARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – OMISSÃO MESES 01,
02, 03 E 04/2019 – FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE SÃO
GABRIEL DA PALHA – CITAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Os presentes autos versam acerca de omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES deste
Tribunal, da Prestação de Contas mensal do Fundo
Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha, referente
aos meses 01, 02, 03 e 04 /2019 sob responsabilidade do
Senhor Roberto Morandi conforme Instrução Normativa
TC 43/2017.
Foi emitido o termo de Notificação Eletrônico 3590/2019
a Sr. Roberto Morandi, conforme prevê o artigo 20 da
IN TC4 3/2017, em razão do descumprimento do prazo
do encaminhamento das Prestações de Contas mensais
retro mencionadas, fixando o prazo de 5 (cinco dias) para
o cumprimento da obrigação sob pena de multa, nos
termos do artigo 35 do mesmo diploma legal.
Conforme manifestação Técnica Nº 5751/2019-3
(evento eletrônico 02), o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, em virtude do não
atendimento ao termo de Notificação Eletrônico sugeriu
a aplicação de multa ao responsável, a ser dosada pelo
relator, vejamos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3590/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:

1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).
O Ministério Público de Contas, em Parecer 2952/2019
exarado pelo Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira,
acompanhou in totun a proposta constante na referida
Manifestação Técnica (5832/2019).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O encaminhamento da Prestação de Contas por parte
do responsável, seja ele pessoa �sica ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos é uma
obrigação prevista na Constituição Federal, conforme
artigo 70, parágrafo único da Carta Magma:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
www.tce.es.gov.br

guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Em relação ao envio das prestações de contas, via
sistema próprio (CidadES) a esta corte de Contas, é
regulamentada pela Instrução Normativa nº 43/2017
conforme artigos 20, 21 e 35, vejamos:
[...]
Art. 20 Na hipótese de descumprimento dos prazos
para envio e homologação das remessas previstos
nesta Instrução Normativa, bem como da existência de
solicitação de retificação de arquivos, o TCEES expedirá
notificação ao responsável, por meio eletrônico, fixandolhe prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação.
[...]
Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
[...]
§ 2º Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
[...]
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
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com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
Observa-se que, conforme Manifestação Técnica
5832/2019-3 o responsável em prestar contas foi
devidamente notificado, através do Termo de Notificação
Eletrônico 3590/2019, e informado da possibilidade de
aplicação de multa prevista no artigo 135, inciso VIII, na
forma do § 4° do mesmo artigo, da Lei Complementar
621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na forma do § 1º do
Regimento Interno do TCEES (aprovado pela Resolução
TC 261/2013).
A omissão do envio das prestações de contas, bem como
o envio tardio, distorce o conceito de gestão pública
eficiente por prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o
exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública,
razão pela qual tais condutas são sancionadas por
diversos diplomas legais e podem ensejar sanções civis,
penais e administrativas.
Pois bem,
Ao consultar o sistema CidadES foi verificado que o
Fundo Municipal de Saúde A�lio Vivácqua, homologou
os períodos 01, 02, 03 e 04/2019, em 28/05/2019,
28/05/2019, 29/05/2019 e 31/05/2019 respectivamente,
todos em atraso.
O conselheiro Domingos Augusto Taufner em seu Voto
2892/2019-1 (Processo TC 9055/2019-5), cita um trecho
do jurista Hely Lopes Meirelles, onde explica que “o
princípio da verdade material, também denominado da
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se
de qualquer prova lícita de que a autoridade processante
ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo” (2011, p. 739-740).

E ainda, no mesmo voto, o Eminente Conselheiro destaca
que: “a ampla possibilidade de provas no curso do
processo alicerça e ratifica a legitimação dos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade
material”.
Considerando que esta Corte de Contas busca a
verdade real dos fatos, e, ainda, a prestação de contas
extemporânea quando ocorrer por fatores justificáveis,
pode afastar a irregularidade e a penalidade pela
omissão no dever de prestar contas, ante o princípio da
razoabilidade.
Deste modo, entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Mensal dos meses
01,02,03 /2019 no prazo estabelecido. Quanto ao mês
04/2019 o período foi encaminhando com um atraso
inferior a 30 dias do prazo limite, dessa forma deixo de
citar em relação a esse período.
Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte
de Contas consoante se verifica nos autos dos processos
TC 8886/2019; 8990/2019, 9055/2019 entre outros.
Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges
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 da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
www.tce.es.gov.br

1.1. CITAR a Senhor Roberto Morandi – Gestor do Fundo
Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha, para que
no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, apresente
os esclarecimentos que julgar pertinente, bem como
os documentos que entender necessários em razão da
omissão no encaminhamento da Prestação de Contas
Mensal dos meses 01,02, 03 de 2019 de acordo com
Instrução Normativa 43/2017, sob pena de aplicação
da multa do artigo 389, inciso VIII do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator Sérgio
Manoel Nader Borges, vencido o conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou pela
aplicação de multa de R$ 2.000,00, com base no art. 135,
§ 4º, da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 389, VIII, §
1º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente/relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros Substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01766/2019-2
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09105/2019-1
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Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de
Alegre
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: ERROZENILDA INACIA BARROS GOMES
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – OMISSÃO MÊS
04/2019 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DE ALEGRE – CITAR.
VOTO DO RELATOR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RELATOR JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão do Fundo
Municipal de Assistência Social do município de Alegre,
sob responsabilidade de Errozenilda Inacia Barros
Gomes, no encaminhamento, por meio do sistema
CidadES deste Tribunal, da Prestação de Contas Mensal
– mês 04 do exercício 2019, prevista na IN TC 43/2017.
Por meio do Termo de Notificação Eletrônico 4184/2019,
a responsável foi notificada do descumprimento do
prazo para envio/homologação dos dados da Prestação
de Contas Mensal, referente ao mês de abril de 2019,
fixando cinco dias para cumprimento da obrigação, sob
pena de multa.
Mantida a omissão, o NCE - Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia autuou processo, e por
meio da Manifestação Técnica 5980/2019-5, apresenta
proposta de encaminhamento nos seguintes termos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico

04184/2019 emitido por esta Corte de Contas, em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).
.
Na forma regimental, manifesta-se o Ministério Público
de Contas por meio de seu Procurador de Contas,
Dr. Luciano Vieira, Parecer 02237/2019, anuindo aos
termos da proposta contida da Manifestação Técnica
005980/2019-5..
II. FUNDAMENTAÇÃO
O presente processo trata de omissão no encaminhamento
da Prestação de Contas Mensal, referente ao mês 04 exercício 2019, do Fundo Municipal de Assistência Social
de Alegre, sob responsabilidade da Sra. Errozenilda
Inácia Barros Gomes.
Como anteriormente dito, a responsável foi notificada
pelo descumprimento dos prazos para envio e
homologação das remessas previstas para o período
demandado.

lhe prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação.
§ 2º. Esgotado o prazo estabelecido no caput, o
sistema continuará disponível para recebimento das
informações, ainda que intempestivamente, sem
prejuízo da aplicação de sanção, de acordo com as
disposições da Lei Complementar Estadual621/2012 e
do Regimento Interno do TCEES. ”
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
A Lei Orgânica nº 621/2012, autoriza a aplicação de
multa decorrente de verificação de não atendimento à
decisão desta Corte de Contas, não envio ou envio fora
de prazo de documentos ou informações que compõem
a prestação de contas ou ainda ocasionadas pela
reincidência no descumprimento de determinação deste
Tribunal. Tais permissivos estão elencados no artigo 135,
vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]

Assim dispõe o artigo 20, §2º e artigo 35 da Instrução
Normativa 43/2017:

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;

Art. 20 Na hipótese de descumprimento dos prazos
para envio e homologação das remessas previstos
nesta Instrução Normativa, bem como da existência de
solicitação de retificação de arquivos, o TCEES expedirá
notificação ao responsável, por meio eletrônico, fixando-

§4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis.

www.tce.es.gov.br

No mesmo sentido, o artigo 389, inciso VIII, §1º do
Regimento Interno desta Corte de Contas:
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Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas
e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:

encaminhamento da Prestação de Contas Mensal do mês
de abril de 2019, não cumprindo o prazo determinado
no Anexo I da Instrução Normativa 43/2017.

VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e ou informações que compõem a prestação de contas:
multa no valor compreendido entre meio e dez por
cento;

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

§1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis
Em pesquisa no Sistema Cidades, observa-se que o
prazo para entrega da PCM do mês de abril vencia no
dia 24/06/19 e foi homologada em 25/06/19; portanto,
com atraso.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área técnica e do Ministério Público de Contas,
PROPONHO VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
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 Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator;
MULTAR Errozenilda Inácia Barros Gomes no valor de
R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos termos do art. 135,
Inciso VIII, § 4º da Lei Complementar 621/2012 c/c o art.
389, inciso VIII , § 1º do Regimento Interno ( aprovado
pela Resolução 261/2013 ), em razão da omissão no

VOTO - VOGAL

RELATÓRIO
Os presentes autos versam acerca de omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES deste
Tribunal, da Prestação de Contas mensal do Fundo
Municipal de Assistência Social de Alegre, referente
ao mês 04 /2019 sob responsabilidade de Errozenilda
Inacia Barros Gomes conforme Instrução Normativa TC
43/2017.
Adoto como relatório a sucinta exposição do iter
processual transcorrido até o presente momento
formulada pelo Relator, Conselheiro João Luiz Cotta
Lovatti, no voto disponibilizado através do sistema
interno para consultas processuais desta Corte de
Contas.
Da leitura do referido voto, tem-se que o eminente
Relator, ao final, submeteu à consideração a seguinte
minuta de decisão:
DECISÃO
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;
MULTAR Errozenilda Inácia Barros Gomes no valor de
R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos termos do art. 135,
Inciso VIII, § 4º da Lei Complementar 621/2012 c/c o art.
www.tce.es.gov.br

389, inciso VIII , § 1º do Regimento Interno ( aprovado
pela Resolução 261/2013 ), em razão da omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas Mensal do mês
de abril de 2019, não cumprindo o prazo determinado
no Anexo I da Instrução Normativa 43/2017.
Tenho, no entanto, visão diferente daquele exposta pelo
Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti, razão pela
qual peço vênia para, desde já, apresentar voto-vogal no
qual passo a expor os fundamentos de fato e de direito
pelo qual divirjo de V.Exa. e, ao final, proponho minuta
de voto.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O encaminhamento da Prestação de Contas por parte
do responsável, seja ele pessoa �sica ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos é uma
obrigação prevista na Constituição Federal, conforme
artigo 70, parágrafo único da Carta Magma:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Em relação ao envio das prestações de contas, via
sistema próprio (CidadES) a esta corte de Contas, é
regulamentada pela Instrução Normativa nº 43/2017
conforme artigos 20, 21 e 35, vejamos:
[...]
Art. 20 Na hipótese de descumprimento dos prazos
para envio e homologação das remessas previstos
nesta Instrução Normativa, bem como da existência de
solicitação de retificação de arquivos, o TCEES expedirá
notificação ao responsável, por meio eletrônico, fixandolhe prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação.
[...]
Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
[...]
§ 2º Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
[...]
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo com

as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
Observa-se que, conforme Manifestação Técnica
5980/2019-1 o responsável em prestar contas foi
devidamente notificado, através do Termo de Notificação
Eletrônico 4184/2019, e informado da possibilidade de
aplicação de multa prevista no artigo 135, inciso VIII, na
forma do § 4° do mesmo artigo, da Lei Complementar
621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na forma do § 1º do
Regimento Interno do TCEES (aprovado pela Resolução
TC 261/2013).
A omissão do envio das prestações de contas, bem como
o envio tardio, distorce o conceito de gestão pública
eficiente por prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o
exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública,
razão pela qual tais condutas são sancionadas por
diversos diplomas legais e podem ensejar sanções civis,
penais e administrativas.
Pois bem,
Ao consultar o sistema CidadES foi verificado que o Fundo
Municipal de Assistência Social de Alegre , homologou o
período 04/2019, em 18/06/2019, em atraso.

processo alicerça e ratiﬁca a legitimação dos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade
material”.
Considerando que esta Corte de Contas busca a
verdade real dos fatos, e, ainda, a prestação de contas
extemporânea quando ocorrer por fatores justificáveis,
pode afastar a irregularidade e a penalidade pela
omissão no dever de prestar contas, ante o princípio da
razoabilidade.
Deste modo, entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Mensal do mês 04
/2019 no prazo estabelecido.
Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte
de Contas consoante se verifica nos autos dos processos
TC 8886/2019, 8990/2019, 8630/2019, 9055/2019
8017/2019 entre outros.
Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica, do Ministério Público de Contas e do relator,
Conselheiro em Substituição João Luiz Cotta Lovatti,
VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.

O conselheiro Domingos Augusto Taufner em seu Voto
2892/2019-1 (Processo TC 9055/2019-5), cita um trecho
do jurista Hely Lopes Meirelles, onde explica que “o
princípio da verdade material, também denominado da
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se
de qualquer prova lícita de que a autoridade processante
ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo” (2011, p. 739-740).

Sérgio Manoel Nader Borges

E ainda, no mesmo voto, o Eminente Conselheiro destaca
que: “a ampla possibilidade de provas no curso do

1.1. CITAR a Senhora Errozenilda Inacia Barros Gomes
– Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

www.tce.es.gov.br

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 da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
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de Alegre, para que no prazo de 05 (cinco) dias
improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar
pertinente, bem como os documentos que entender

Atas das Sessões - 2ª Câmara
SESSÃO: 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA

necessários em razão da omissão no encaminhamento

SEGUNDA CÂMARA - 22/6/2019

da Prestação de Contas Mensal do mês 04 de 2019 de

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezenove, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO
LACERDA DE AGUIAR”, o senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER, no exercício da presidência,
invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 15ª
Sessão Ordinária do colegiado do corrente exercício.
Integrando a Câmara estiveram presentes o senhor
conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO e o senhor
conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI,
convocado para compor o quórum nos termos do artigo
28, §1º da Lei Complementar 621/2012. Presentes,
ainda, o Ministério Público junto a este Tribunal, na
pessoa do senhor LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA,
procurador de contas em substituição ao procuradorgeral, e LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-adjunta
das sessões. O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER, no exercício da presidência, submeteu à
Câmara, para discussão e votação, nos termos dos
artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal, a ata da 14ª Sessão
Ordinária de 2019 do colegiado, antecipadamente
encaminhada pela secretária-adjunta das sessões,
por meio eletrônico, aos senhores conselheiros,
conselheiros substitutos e procurador; sendo aprovada à
unanimidade. – APRECIAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
E URGENTES - Nos termos do artigo 101, § 1º, do
Regimento Interno deste Tribunal, o senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER incluiu em pauta o

acordo com Instrução Normativa 43/2017, sob pena de
aplicação da multa do artigo 389, inciso VIII do Regimento
Interno desta Corte de Contas.
2. Por maioria, nos termos do voto vogal do conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges, vencido o relator, que
votou pela aplicação de multa de R$ 500,00, com base
no art. 135, § 4º, da Lei Complementar 621/2012 c/c art.
389, VIII, § 1º do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros Substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(relator/em substituição).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

www.tce.es.gov.br

processo TC-7181/2019, que trata de Representação
em face da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, em
que sua excelência proferiu voto por conceder a medida
cautelar pleiteada, determinando notificação dos
responsáveis, tendo sido anuído, à unanimidade, pelo
colegiado. – OCORRÊNCIAS – 1) Quando do julgamento
do processo TC-7536/2017, que trata de Denúncia em
face da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco,
o relator, conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO
proferiu voto por converter em Tomada de Contas
Especial, acolher parcialmente razões apresentadas
por parte dos responsáveis, rejeitar razões de Clemilda
Campos, Pedrinho Godoy e Fábio Bastianelle, julgando
irregulares suas contas e aplicando multa com expedição
de recomendações, e condenando ao ressarcimento
solidário apenas Clemilda Campos e Pedrinho Godoy. Em
seguida, o senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI sugeriu que fossem expedidas determinações,
bem como sugeriu que a Segex monitorasse se as
nomeações da prefeitura estão regulares, votou ainda por
condenar Fábio Bastianelle e Luciano Henrique Sordine
ao ressarcimento, conforme proposto pela área técnica.
Ainda em discussão, o senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER informou que a equipe técnica do
Tribunal já possui plano de fiscalização das folhas de
pagamento das unidades gestoras do estado. O relator
acolheu a sugestão de expedir determinações e incluiu
recomendação ao controle interno do Município de
Barra de São Francisco para verificação da regularidade
de nomeações dos servidores municipais, mantendo, no
entanto, o afastamento do ressarcimento proposto pelo
senhor conselheiro JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, sendo
acompanhado pelo senhor conselheiro DOMINGOS
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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AUGUSTO TAUFNER. – ORDEM DO DIA – Julgamento
dos 40 processos constantes da pauta, ﬂs. 4 a 11, parte
integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar,
o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER,
no exercício da presidência, declarou encerrada a
sessão às 11 horas e 11 minutos, convocando, antes,
os excelen�ssimos senhores conselheiros, senhor
conselheiro substituto e senhor procurador para a
próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 29 de
maio de 2019, quarta-feira, às 10 horas. E, para constar,
eu, LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-adjunta das
sessões, lavrei a presente ata, que, depois de aprovada,
vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente,
demais conselheiros e senhor procurador.
CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 01143/2009-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2008
Apensos: 06528/2008-1, 00204/2008-6
Responsável: ADEMAR COUTINHO DEVENS [DOLIVAR
GONCALVES JUNIOR (OAB: 12810-ES), WELLINGTON
BORGHI (OAB: 9435-ES)], ALEXANDRE DUARTE
SILVA [BRUNA ROCHA PASSOS (OAB: 16049-ES),
CRISTIANE MENDONCA (OAB: 6275-ES), EVANDRO DE
CASTRO BASTOS, GABRIELA FARDIN PERIM BASTOS
SCHWAN (OAB: 14518-ES)], ALEXSANDRO SEGAL,
ALINE DE PAULA MOFARDINI DE SOUZA, AMANTINO
GONCALVES DA SILVA FILHO, ANTONIO LUIZ BOF,

ARGECON

CONSTRUTORA

E

COMERCIO

LTDA,

ARNALDO SOARES PAGANI JUNIOR [BRUNA ROCHA
PASSOS (OAB: 16049-ES), CRISTIANE MENDONCA (OAB:

Processo: 03653/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré

6275-ES), EVANDRO DE CASTRO BASTOS, GABRIELA

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

FARDIN PERIM BASTOS SCHWAN (OAB: 14518-ES)],

Exercício: 2016

AROLDO LOPES RAMPINELLI, CONSTRUTORA P. J.

Responsável: ROGERIO FEITANI [CARLOS ESTEVAN
FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES)], RUBERCI
CASAGRANDE

LTDA, DIVA CATARINA MANTOVANI, EDNO CORREA
PAJEHU, FABIO TEIXEIRA [BRUNA ROCHA PASSOS (OAB:
16049-ES), CRISTIANE MENDONCA (OAB: 6275-ES),
EVANDRO DE CASTRO BASTOS, GABRIELA FARDIN PERIM

Deliberações: Adiado
Processo: 03333/2018-8

BASTOS SCHWAN (OAB: 14518-ES)], GEOVANI LOPES
RAMPINELLI, HEITOR LUIZ RAMPINELLI LOPES, HELIO
SANTI SOARES, LINO ANTONIO BROESTO, MARCOS
AURELIO MONTE BELO ROCHA [BRUNA ROCHA PASSOS
(OAB: 16049-ES), CRISTIANE MENDONCA (OAB: 6275ES), EVANDRO DE CASTRO BASTOS, GABRIELA FARDIN

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2018
Responsável: MARCOS DUARTE GAZZANI

PERIM BASTOS SCHWAN (OAB: 14518-ES)], ROBSON

Adiamento: 1ª Sessão

GUIMARAES NERES, ROGERIO ROCHA DOS SANTOS,

Deliberações: Adiado

SIMONE APARECIDA LOUREIRO BISPO, VANUSCA
OLIVEIRA BERTAZO, WILSON RODRIGUES OLIVEIRA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03001/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2016
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
Deliberações: Acórdão. Homologar pontos 2.1 a 2.15 dos
achados de auditoria. Determinação. Arquivar.
www.tce.es.gov.br

Processo: 03727/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2017
Responsável: AMANDA QUINTA RANGEL [ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES),
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo: 04007/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Responsável: BRUNO HENRIQUES ARAUJO

Adiamento: 1ª Sessão

Exercício: 2017

Deliberações: Decisão. Conhecer. Conceder Medida
Cautelar. Oitiva da parte. Prazo 10 dias. Notificação 10
dias.

Deliberações: Adiado

Responsável: LUCIANO MIRANDA SALGADO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.

Total: 9 processos

Processo: 04459/2018-7

CONSELHEIRO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaguaçu

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2017

Processo: 04316/2013-5

Responsável: DARLY DETTMANN

Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo

Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.

Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
Apensos: 04358/2012-1

Processo: 02080/2019-1

Interessado: PREFEITURA PRESIDENTE KENNEDY

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: Chefe do Poder Legislativo Municipal
(ES, Santa Teresa, GREGÓRIO ROCHA VENTURIM)
Responsável: ERIKA HELENA SCHINEIDER, GILSON
ANTONIO DE SALES AMARO
Deliberações: Decisão. Conhecer. Deixar de converter
em Tomada de Contas Especial. Citação 30 dias.
Processo: 07181/2019-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Teresa
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

Representante: GREGORIO ROCHA VENTURIM

-

Responsável: ALEXANDRINA MORETTI FABELO,
AMANDA QUINTA RANGEL, ANA LUCIA SANTA ROSA
CORADINI, CONSTANCIO BORGES BRANDAO, EDINO LUIS
RAINHA, ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE, FABRICIO
DA SILVA MARTINS [ALEXANDRE RABELLO DE FREITAS
(OAB: 11723-ES), BRUNO RABELLO DE FREITAS (OAB:
20429-ES), HUGO SILVA DO NASCIMENTO (OAB: 19055ES), PABLO LORDES DIAS (OAB: 17013-ES)], FERNANDO
EMILIO FONTANA, HC TECNOLOGIAS INOVADORAS
LTDA, JOVANE CABRAL DA COSTA, JULIANA BAHIENSE
MARTINS, MARIA ANDRESSA FONSECA SILVA FREIRE,
PATRYMON SERVICES EIRELI, PAUTA ELETRONICA LTDA,
PEDRO AUGUSTO MARQUES MAGNAGO, REGINALDO
DOS SANTOS QUINTA, ROMULO BRANDAO FERNANDES,
VALMIR COSTALONGA JUNIOR
www.tce.es.gov.br

Processo: 04906/2014-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA COLATINA
Responsável: ALMIRO SCHIMIDT [Brunella Rocha Heitor,
DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA
RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO
DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA
(OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)],
DANIELA BREDER PAULINO [Brunella Rocha Heitor,
DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA
RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO
DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA
(OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)],
LEONARDO DEPTULSKI [Brunella Rocha Heitor, DANIEL
LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia
Queiroz Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB:
19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB:
23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES),
RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO
CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], LORENA
CARLA OLIVEIRA HUNGARA DE LIMA [Brunella Rocha
Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB:
27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA
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RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE
ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA
(OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)],
MARIA AUXILIADORA TOREZANI DE OLIVEIRA [Brunella
Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], R.T. EMPREENDIMENTOS , SERVICOS
E LIMPEZA EIRELI [JANDERSON VAZZOLER (OAB: 8827ES), Leonardo Torezani Storch], RAFAELLA BOONE
SCHIMIDT [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN
SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO
DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], SANTINA BENEZOLI
SIMONASSI [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN
SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO
DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)]

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Classificação: Controle
Representação

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 1ª Sessão)

Exercício: 2017

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia

Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto
Taufner.

Responsável: SIDICLEI GILES DE ANDRADE [CARLOS
ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES)]

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

Processo: 11236/2014-3

Deliberações: AdiadoProcesso: 07171/2018-5

Externo

Representante:
Unidade
(SecexMunicipios)

-

Fiscalização

-

Exercício: 2015
Técnica

do

TCEES

Responsável: BAIA TURISMO LTDA, DENILSON PAIZANTE
DA SILVA, G. O. TRANSPORTES LTDA, MAURICIO ALVES
DOS SANTOS [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE
(OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO,
TARCISIO CASSA MONTEIRO], N.V TURISMO E
TRANSPORTE LTDA, WILSON CAMPOS JUNIOR
Deliberações: Adiado
Processo: 03270/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Montanha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2017
Responsável: IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR
FERNANDES
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03733/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pancas
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

www.tce.es.gov.br

Responsável: MAURICIO ALVES DOS SANTOS
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 09143/2018-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: SALVADOR ENGENHARIA LTDA [LUIZ
ALFREDO PRETTI (OAB: 8788-ES), RODRIGO OLIOZA
GONZALEZ (OAB: 26599-ES)]
Responsável: EDSON DALVIN BRAGATTO [DEVACIR
MARIO ZACHE JUNIOR (OAB: 8831-ES)], SERGIO
MENEGUELLI [DEVACIR MARIO ZACHE JUNIOR (OAB:
8831-ES)]
Deliberações: Adiado
Total: 7 processos
CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo: 01078/2007-8

Responsável: WALTER DE PRA [GERALDO VIEIRA SIMOES
FILHO (OAB: 2253-ES), POLNEI DIAS RIBEIRO (OAB:
122506-MG), RICARDO GOBBI FILHO (OAB: 24733-ES)]
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Deliberações: Acórdão. Converter em TCE. Reconhecer
prescrição. Acolher parcialmente razões de justificativa
de Walter de Prá. Contas Irregulares. Ressarcimento
18.045,10 VRTE. Arquivar.
Processo: 04669/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 04457/2015-3, 04451/2015-6
Responsável: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Deliberações: Adiado
Processo: 04696/2016-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: ALENCAR MARIM, LUCIANO HENRIQUE
SORDINE PEREIRA
Deliberações: Adiado
Processo: 07536/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Responsável: ALENCAR MARIM, CLEMILDA CAMPOS
BARROS, FABIO BASTIANELLE DA SILVA, LUCIANO
HENRIQUE SORDINE PEREIRA, PEDRINHO GODOY DE

OLIVEIRA [JORGE VERANO DA SILVA (OAB: 18432-ES,
OAB: 61939-MG)]

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Adiamento: 1ª Sessão

Responsável: RUBENS CASOTTI

Deliberações: Acórdão. Converter em TCE. Regular com
ressalva e quitação para Luciano Henrique Sordine.
Irregular para Pedrinho Godoy e Clemilda Campos
com ressarcimento solidário e multa individual R$
3000,00. Irregular para Fábio Bastianelle, com multa
R$ 3000,00, afastando ressarcimento. Determinação.
Recomendar ao controle interno. Monitoramento Segex.
Arquivar. Por maioria, nos termos do voto do relator,
que encampou sugestão do cons. João Luiz Lovatti para
as determinações. Parcialmente vencido o cons. João
Luiz Lovatti, que votou pelo ressarcimento para Fabio
Bastianelle e Luciano Henrique Sordine.

Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação com ressalva.
Determinações. Arquivar.

Processo: 03299/2018-4
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de São José
do Calçado
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: EDUARDO DIAS GONCALVES, MARIA
APARECIDA BERNARDES DE ALMEIDA
Deliberações: Acórdão. Regular para Eduardo Dias e
Maria Aparecida Bernardes. Quitação. Multa R$ 500,00
para Maria Aparecida Bernardes pelo atraso no envio da
PCA. Determinações. Arquivar.
Processo: 03735/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Roque do
Canaã
www.tce.es.gov.br

Exercício: 2017

Processo: 03990/2018-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de São Mateus
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Responsável: AUDA ZORDAN DOS SANTOS, CARLOS
ALBERTO GOMES ALVES, DARCILIA TOZE AGUIAR,
EDIVANILTON OLIVEIRA BONIFACIO, RICHARD DA SILVA
SOARES, RONALDO RANGEL NUNES
Deliberações: Acórdão. Parcialmente procedente.
Acolher razões de justificativa de Auda Zordan dos
Santos. Acolher parcialmente razões de justificativa de
Darcilia Toze, Edivanilton Oliveira e Richard da Silva.
Rejeitar razões de justificativa de Carlos com multa R$
1500,00 e rejeitar razões de justificativa de Ronaldo com
multa R$ 1000,00. Recomendação. Arquivar.
Processo: 03995/2018-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de São Mateus
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: MAURICIO DE JESUS
Responsável: AUDA ZORDAN DOS SANTOS, CARLOS
ALBERTO GOMES ALVES, DARCILIA TOZE AGUIAR,
EDIVANILTON OLIVEIRA BONIFACIO, RICHARD DA SILVA
SOARES
Terça-feira, 13 de agosto de 2019

147

ATOS DA 2a CÂMARA

Deliberações: Acórdão. Parcialmente procedente.
Acolher razões de justificativa de Edivanilton Oliveira e
Darcilia Toze. Acolher parcialmente razões de justificativa
de Auda Zordan, deixando de aplicar multa. Rejeitar
razões de Carlos Alberto Gomes, multa R$ 1500,00.
Recomendação. Arquivar.

-

Processo: 04148/2018-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social
de Nova Venécia
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Fiscalização

-

Representante: FERNANDO SYMCHA DE ARAUJO
MARCAL VIEIRA [MARTON BARRETO MARTINS SALES
(OAB: 20194-ES)]
Responsável: ANGELO ANTONIO CORTELETTI, JOAO
BATISTA REGATTIERI
Deliberações: Decisão. Conhecer. Indeferir medida
cautelar. Tramitar sob o rito ordinário. Dar ciência.
Total: 9 processos

Deliberações:
Acórdão.
Recomendação. Arquivar.

Regular.

Quitação.

-

Fiscalização

-

Representante: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARENCIA - SECONT
Responsável: EDMAR MOREIRA CAMATA

CONSELHEIRO CONVOCADO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Processo: 04585/2018-2

Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de João Neiva
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: SEGUNDO MANUEL ALVAREZ TORRES
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Determinação.

Externo

Interessado: MARIALVA PONCIO DE ANDRADE, MELISSA
ANDRADE FERNANDES, RAFAELA PAGUNG FERNANDES,
RAQUEL ALVES PAGUNG FERNANDES, REBECA
FERNANDA PAGUNG FERNANDES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03237/2012-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Unidade gestora: Hospital São Lucas
Classificação: Controle
Representação

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Apensos: 02994/2014-6

Deliberações: Decisão. Deferir prorrogação de prazo 90
dias após findar o prazo inicialmente deferido.

Processo: 04136/2018-8

Interessado: IZAURA MAXIMINO SENA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Unidade gestora: Hospital Antônio Bezerra de Farias
Externo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Processo: 02475/2011-5

Processo: 04514/2018-2
Classificação: Controle
Representação

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
de Anchieta

Deliberações: Decisão. Registro.

Responsável: MARCIA DOS SANTOS

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca
Externo

Processo: 08847/2010-7

Exercício: 2017

Processo: 04833/2019-1
Classificação: Controle
Representação

Arquivar.

Interessado: LISLEY AGUIAR FERREIRA
-

Fiscalização

-

Deliberações: Decisão. Regularidade do feito.
Processo: 02357/2014-9

Representante: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARENCIA - SECONT

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário

Responsável: EDMAR MOREIRA CAMATA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Deferir prorrogação de prazo 90
dias, após findar o prazo inicialmente deferido.

Interessado: SIFRONIO DE JESUS PEREIRA

www.tce.es.gov.br

Deliberações: Decisão. Registro.
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Processo: 11560/2014-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Guarapari - Es
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 01756/2017-8

MARTINS NOGUEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02426/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Interessado: CAROLINA DOS SANTOS PINTO, CRISTIANA
DOS SANTOS PEREIRA, ITALO PINTO DE BRITO JUNIOR

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: ALCIDES RIBEIRO FIRMINO

Processo: 13721/2015-2

Processo: 02936/2017-8

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos de Barra de São Francisco-Es

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: WESLENE SOUSA DE AVELAR

Interessado: JUSSARA DOMINGOS DA SILVA

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 00954/2017-2

Processo: 01935/2018-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Secretaria de Estado de Gestão e
Recursos Humanos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: MARCIA CRISTINA COSTA SOEIRO

Interessado: EGISTO SILVA NICOLETTI

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 02148/2017-9

Total: 15 processos

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores de Anchieta
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Total geral: 40 processos

Interessado: IZADORA MARTINS NOGUEIRA, MARIA
DAS GRACAS MARTINS NOGUEIRA, OCTAVIO AUGUSTO
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SESSÃO: 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
SEGUNDA CÂMARA - 3/7/2019
Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e
dezenove, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO
LACERDA DE AGUIAR”, o senhor presidente da 2ª
Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES,
invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 21ª
Sessão Ordinária do colegiado do corrente exercício.
Integrando a Câmara estiveram presentes os senhores
conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e RODRIGO
COELHO DO CARMO. Presente, ainda, o Ministério
Público junto a este Tribunal, na pessoa do senhor LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, procurador de contas
em substituição ao procurador-geral, e LUCIRLENE
SANTOS RIBAS, secretária-adjunta das sessões. O senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, submeteu à Câmara, para discussão e votação,
nos termos dos artigos 72, inciso II e parágrafo único, e
73, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, a ata
da 20ª Sessão Ordinária de 2019 do colegiado,
antecipadamente encaminhada pela secretária-adjunta
das sessões, por meio eletrônico, aos senhores
conselheiros, conselheiros substitutos e procurador;
sendo aprovada à unanimidade. – OCORRÊNCIAS – 1) O
senhor presidente da 2ª Câmara, conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES, inverteu a ordem da pauta,
em razão de sustentação oral solicitada, passando a
palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER, que procedeu à leitura do relatório do
processo TC-8109/2019, que trata de Representação no
Consórcio Público Região Expandida Sul, Prefeitura
Municipal de Itapemirim, concedendo, em seguida, a
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palavra ao senhor João Bechara Netto, que proferiu
sustentação oral em nome próprio e dos demais
representantes. Devolvida a palavra ao relator, sua
excelência solicitou a juntada das notas taquigráﬁcas e
eventuais documentos e adiou o processo, tudo
conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O
SR. JOÃO BECHARA NETTO – Nesta oportunidade,
cumprimento os excelentíssimos conselheiros desta
Corte de Contas. Cumprimento a todos com um bom dia!
Gostaria de, neste momento da defesa oral, já que
estamos de posse de um relatório preliminar, apontando
aqui os indícios de irregularidades concernente ao
Consórcio Público Região Expandida Sul, principalmente
no que se refere à ausência de comprovação dos serviços
prestados no âmbito daquele consórcio ao Município de
Itapemirim, onde estivemos recentemente. O nobre
vereador Rogério da Silva Rocha – aqui está – esteve
recentemente na sede do consórcio, juntamente com
mais três contadores, dois da câmara e um da prefeitura,
efetivo, para fazer alguns questionamentos com relação
à prestação de contas do consórcio. E, no momento em
que o nobre colega vereador, junto com os três
contadores, perguntavam a diretora executiva do
Consórcio sobre a prestação de contas, em momento
algum eles apresentaram notas ﬁscais, comprovante de
transação bancária, para comprovar se o serviço
contratado foi efetivamente prestado. Então, este
relatório, eminente conselheiro relator, doutor Domingos
Taufner, peço juntada neste processo, como provas de
que as irregularidades realmente existem e conﬁando
nesta Corte de Contas, para que a justiça seja feita, para
que a população de Itapemirim tenha garantido os
direitos deles, direito de cidadão. Até porque fomos

ouvidos recentemente pela Comissão de Cidadania da
Assembleia Legislativa e apresentamos este relatório
ontem. Vou ler parte deste relatório, o que mais
interessa, que fala justamente sobre os investimentos
feitos no consórcio, os contratos de rateio. Em 2017, o
município repassou R$ 4.200.000,00. Em 2018, teve um
contrato de rateio de R$ 6.000.000,00, com um termo
aditivo de mais R$ 1.200.000,00, totalizando R$
7.200.000,00. Em 2017/2018, sob a presidência do
Prefeito Thiago Peçanha Lopes, tivemos um repasse de
R$ 11.400.000,00. Acontece que, de acordo com o nosso
relatório preliminar, o número de consultas e exames
ofertados à população de Itapemirim é oito vezes maior
do que o número de habitantes, daquele município, que
está em torno de 34 mil habitantes. E, além disso, a
quantidade de atendimentos de consultas médicas
realizadas pelo consórcio representam o dobro do
número de habitantes do município, haja vista que do
município dispõe de dois hospitais de referência, que é o
Hospital Materno Infantil Menino Jesus e o Hospital
Litoral Sul – o Evangélico. O quantitativo expressivo de
224.013 exames realizados, subentende que todos os
pacientes que receberam atendimento médico, em um
total de 68.240 atendimentos, foram submetidos a
exames clínicos. Eu, particularmente, não passei por
nenhum exame de consórcio, nenhum dos senhores
vereadores passou. Então, teve algum paciente que teve
16 exames naquele ano. Isso representa, que o
quantitativo de exame realizado corresponde a três
vezes mais do quantitativo de consulta, e,
aproximadamente, oito vezes mais do número de
habitantes do município. O que mais chama a atenção é
que as prestações de contas não evidenciam um balanço
www.tce.es.gov.br

ﬁnanceiro com os dados de movimentações bancárias.
Apresentando-se transações ﬁnanceiras realizadas
durante certo período compreendido, onde deveria ser
composto pelas entradas de receitas e as despesas
detalhadas dos gastos a serem comprovados por meio
de extratos bancários. Quando os três contadores lá
estiveram pedindo o extrato bancário, nota ﬁscal, a
diretora executiva demonstrou um certo nervosismo,
inclusive pedindo ao vereador e aos contadores que lá
estiveram: “pelo amor de Deus, o prefeito Thiago não
pode nem sonhar que vocês estiveram aqui”. Essa foi a
fala da diretora executiva atual do Consórcio Público da
Região Expandida Sul. Portanto, as prestações de contas
são importantes instrumentos para se comprovar o
correto uso do dinheiro público, para se demonstrar que
investimentos foram feitos, e evitar, assim, a malversação
do patrimônio. Contudo, por se tratar de dinheiro
destinado à concessão e à prestação de serviços, que
visam atender à coletividade, dentro dos limites previstos
em lei, o gasto de verbas públicas deve ser por minucioso
dentro de seus objetivos. O agente público, ou a quem
lhe for entregue qualquer valor em quantia determinada,
destinada à prestação de qualquer serviço, deve
comprovar o correto gasto com o documento chamado
prestação de contas, no qual se destina exclusivamente
a comprovar se o dinheiro foi gasto de acordo com o
projeto apresentado, evitando desperdícios e desvios de
toda ordem. Trata-se, inclusive, de obrigação direcionada
ao chefe do poder executivo, na forma do artigo 49 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº
101/2000. A conduta atribuída diz respeito à omissão no
cumprimento de suas funções em relação aos termos de
rateio ﬁrmado. Omissivo no acompanhamento, na
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ﬁscalização de recursos, repassados de forma genérica,
que não é razão sobre o ponto de vista jurídico. Contudo,
a ausência de prestação de contas relacionadas ao gasto
de verbas públicas leva o agente, o gestor, a incorrer em
ato de improbidade administrativa, na forma do inciso
VI, artigo 11, da Lei 8.429/92, passível das seguintes
punições: perda da função pública; suspensão dos
direito políticos de três a cinco anos; pagamento de
multa civil de até cem vezes do valor da remuneração
percebida pelo agente; e, proibição de contratar com o
poder público, ou receber benefício dos efetivos ﬁscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário pelo prazo de três anos. Dessa forma, nós,
na qualidade de vereadores do Município de Itapemirim,
membros do Poder Legislativo, diante dos fatos
apresentados e considerando a função precípua deste
Órgão de Controle Externo, solicitamos aos bons
préstimos para que seja determinado ao setor
competente a instauração de procedimento adequado,
para que sejam apuradas as responsabilidades cíveis,
criminais e administrativas, quanto aos indícios de
crimes perpetrados pelo chefe do poder executivo
municipal. Pede deferimento. 02/07/2019. Mariel
Delﬁno Amaro, que é o presidente da Câmara; Joceir
Cabral de Melo, o vice-presidente; eu, João Bechara
Netto, secretário da mesa; Rogério da Silva Rocha; Fábio
dos Santos Pereira; Leonardo Fraga Arantes. O relatório
possui 14 páginas. É muito mais do que falei aqui. Mas,
dou-me por satisfeito nisto que me manifestei aqui.
Muito obrigado pela oportunidade! O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Senhor presidente,
solicito a juntada das notas taquigráﬁcas da fala do

vereador e, também, deferir a juntada do documento. A
Sessões pode te orientar, terá que protocolizar o
documento hoje, porque aí, então, vai ser juntado, vai
ser digitalizado e juntado ao processo. Este processo
tinha opinamento pelo arquivamento, pois era uma
mera comunicação de instauração de CPI. Então, isso,
eventualmente, não investiga. Neste caso, vou adiar o
processo para fazer uma análise da documentação
encaminhada, vê se a parte dela é cabível ou não à
abertura de auditoria. (ﬁnal)” 2) Ato contínuo, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, inverteu a ordem da pauta, em razão de
sustentação oral solicitada, procedendo à leitura do
relatório do processo TC-3502/2018, que trata de
Prestação de Contas Anual de Ordenador da Câmara
Municipal de Castelo, concedendo, em seguida, a
palavra ao senhor Vitor Menequini, representando o
senhor Warlen Cesar Bortoli, que proferiu sustentação
oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência
solicitou a juntada das notas taquigráﬁcas e eventuais
documentos, e adiou o processo, tudo conforme notas
taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. VITOR RIZZO
MENECHINI – Quero cumprimentar o excelentíssimo
conselheiro presidente, dr. Sérgio Borges, a quem
estendo os meus cumprimentos aos demais conselheiros,
ao ilustre representante da Procuradoria de Contas,
serventuários, advogados e partes aqui presentes. Bom
dia! Bom, como vimos, trata-se de Prestação de Contas
Anual do exercício de 2017 da Câmara de Castelo, na
qual a equipe técnica em sua Instrução Técnica
Conclusiva opinou pela aprovação com ressalva das
contas. Porém, o ilustre representante do Ministério
Público Especial de Contas pugna para que a mesma
www.tce.es.gov.br

seja julgada irregular. O inconformismo do Ministério
Público de Contas diz respeito a um único item, que é o
item 4.4.1 do relatório, que trata de divergência entre o
saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor
dos inventários de bens. Portanto, pretendo ser breve.
Vou explanar somente em relação a esse item, no qual o
Ministério Público pugna pela rejeição das contas. Bom,
a equipe técnica havia constatado que o valor
inventariado dos bens móveis não foi devidamente
evidenciado em sua respectiva conta contábil do balanço
patrimonial. Portanto, por essa divergência, o Ministério
Público pede a rejeição das contas. Com todo respeito,
aqui aﬁrmo que não assiste razão às argumentações do
Ministério Público de Contas, por dois motivos. Primeiro,
é que, mesmo que admitíssemos a existência dessa
divergência, entendo que no que se refere a
procedimentos contábeis e patrimoniais, destaca-se que
houve alterações na legislação vigente que regulamenta
os prazos limites para preparação de sistemas e
obrigatoriedade dos registros contábeis. De acordo com
a Resolução TC-258/2013, os municípios estavam
autorizados a levantar toda a situação patrimonial e as
devidas reavaliações até 31 de dezembro de 2014. Já,
em novembro de 2014 foi editada uma outra resolução,
Resolução TC-280/2014, a qual normatizou que os
procedimentos
contábeis
patrimoniais
fossem
implementados integralmente até o ﬁnal do exercício de
2015. Ocorre, excelências, que essas duas resoluções
foram revogadas pela Instrução Normativa TC-36/2016,
posteriormente alterada pela Instrução Normativa TC48/2018, em que restou conﬁgurado que os municípios
teriam prazos limites para reconhecimento, mensuração
e evidenciação dos bens móveis, imóveis e almoxarifado,
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até 31 de dezembro deste ano. Já, o prazo que instituiu a
obrigatoriedade desses registros contábeis inicia-se em
janeiro de 2020. Nesse sentido, os municípios têm esses
prazos para adequar suas contas de bens móveis e
imóveis, sanando essas divergências. E, por essa razão,
não se pode cogitar um julgamento irregular dessas
contas, neste interregno. Portanto, em razão desses
prazos limites, essas contas não são passíveis de
julgamento irregulares. Até porque, em atendimento às
decisões deste egrégio Tribunal, inclusive desta colenda
2ª Câmara, em casos semelhantes, atendendo a essas
legislações, o Tribunal tem decidido pela irregularidade,
porém no campo da ressalva. Então, eles têm aprovado
as contas, mas com ressalva, atendendo a esses prazos
limites estabelecidos pela lei. E o segundo motivo, é que
essas divergências foram sanadas. Destaco aqui que já
foi feita a prestação de contas anual do exercício de
2018, que se encontra aqui nesta colenda Corte de
Contas, constando, no Processo TC-8523/2018, o
relatório da equipe técnica, especiﬁcamente lá na folha
13/14, desse relatório de auditoria, a equipe técnica, de
forma bem clara, destaca: apurou-se – a equipe técnica
destaca – que os valores inventariados dos bens móveis,
imóveis, intangíveis e em almoxarifados, foram
devidamente evidenciados em suas respectivas contas
contábeis do balanço patrimonial, inexistindo
divergências. Esse relatório, excelência, encontra-se no
processo, às ﬂs. 13/14, juntamente com o termo de
inventário dos bens móveis e imóveis, encaminhado pela
Câmara de Castelo, e que comprova que não existe mais
essas divergências; foram sanadas. E por todo esse
exposto, peço a vossas excelências que as contas de
2017 sejam aprovadas. E, caso não seja o entendimento

de vossas excelências, que as mesmas sejam aprovadas
com ressalva. É o que se requer! Agradeço à
oportunidade! Bom dia! O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES –
Agradeço ao dr. Vitor Menechini. Autorizo a juntada das
notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos. E vou
adiar o julgamento. (ﬁnal)” 3) Quando da apreciação
dos processos constantes de sua pauta, o senhor
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER adiou, com
aquiescência, os processos TC-8618/2019, 8844/2019,
8854/2019, 8886/2019, 8900/2019, 8919/2019,
9049/2019, 9055/2019, 9090/2019, 10102/2019 e
10111/2019, todos que tratavam de omissão no
encaminhamento de prestações de contas mensais. 4)
Durante a apreciação do processo TC-9304/2016, de
relatoria do senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, que trata de Prestação de Contas Anual de
Ordenador do Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Micro-Região do Caparaó, o senhor conselheiro
RODRIGO COELHO DO CARMO sugeriu votação em
conjunto com o processo TC-5557/2017, bem como que
as determinações sejam emitidas apenas em um dos
processos, tendo sido acompanhado pelos demais
conselheiros. 5) O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES registrou o adiamento do processo TC3728/2018, por solicitação do responsável. 6) O senhor
conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO retirou de
pauta o processo TC-1163/2009, que trata de Auditoria
realizada na Prefeitura Municipal de Guaçuí, em virtude
de existência de arguição de inconstitucionalidade,
matéria a ser tratada no Plenário. 7) Após o senhor
conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO proferir voto
no processo TC-2598/2010, o senhor conselheiro
www.tce.es.gov.br

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER teceu considerações
sobre irregularidade relativa a vinculação de receita de
impostos à prestação de serviços e liquidação de despesa
sem comprovação efetiva da realização dos serviços,
tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas:
“O SR. CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES
– Com a permissão de vossa excelência, vou pedir vista.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO –
Dado o tamanho do processo, altamente compreensível
que vossa excelência peça vistas. O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Senhor presidente,
só queria... O SR. CONSELHEIRO SERGIO MANOEL
NADER BORGES – Obrigado. Conselheiro, conclui. O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – ...
antes de concluir sua vista, que devo acompanhar o voto
dele. Mas, claro que vou aguardar a sua vista, para ver,
realmente, as novas alegações. Só tem um ponto aqui
que, na realidade, acompanho, mas... aqui: “Vinculação
da Receita de Impostos à prestação de serviços e
liquidação de despesas sem comprovação da realização
dos serviços”. Neste caso aqui, acompanho, porque,
realmente, você não pode pagar despesa em que o
serviço não foi realizado. Agora, na primeira parte da
irregularidade há um ponto polêmico sobre, se você
pode ou não vincular receita de impostos, o que,
realmente, a Constituição no artigo 67, inciso IV, proíbe
vinculação de impostos a fundo ou despesa. Mas, coloca
algumas exceções, como é o caso das repartições das
receitas tributárias; educação e saúde. E, coloca a
função de dívidas. E, colocou mais uma da Emenda 42,
conhecida como mini reforma tributária, que é
justamente despesas com administração tributária.
Então, por exemplo, até 2003 (dois mil e três), havia uma
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controvérsia muito grande se os auditores ﬁscais
poderiam ou não receber um percentual de tributos, de
impostos. A partir dessa Emenda, então, ela permite
que, por exemplo, auditor ﬁscal ganhe produtividade
vinculada à tributação, aos impostos – aqui no caso são
impostos – arrecadados pelo município. Então, essa
vinculação hoje.... agora, o que é polêmico, se aqui, por
exemplo, fosse um percentual baixo e o serviço estivesse
sido realizado, aí teríamos que ver. Isso aqui não
enfrentado, ainda, por este Plenário. Se, quando fala em
administração tributária, está dizendo somente em
relação aos pagamentos dos servidores efetivos, ou se,
também, a empresa poderia receber uma parte. Mas,
isso não entra no mérito, porque, neste caso aqui, está
concluído aqui pelo relator e pela área técnica de que
não houve a prestação de serviço. Então, aí, cabe,
realmente, a irregularidade. Devolvo a palavra para a
vossa excelência. Queria apenas fazer esta consideração
aqui.

atraso, proferindo seus votos da seguinte forma: se

O SR. CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES
– Vou pedir vista e solicito a inclusão das notas
taquigráﬁcas no processo.” O senhor conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES solicitou vista dos
autos. 8) Em relação aos processos de omissão no
encaminhamento de prestação de contas constantes de
sua pauta (TC-2791/2019, TC-8629/2019, TC-8820/2019,
TC-8841/2019, TC-8907/2019, TC-8915/2019, TC8927/2019,
TC-9047/2019,
TC-9054/2019,
TC9059/2019,
TC-9065/2019,
TC-9084/2019,
TC9094/2019, TC-9098/2019 e TC-10040/2019), o senhor
conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO esclareceu
que divergia dos pareceres técnico e ministerial que
pugnavam pela aplicação de multa aos gestores em

como pelo senhor presidente, demais conselheiros e

no prazo de 30 dias houvesse sido sanada a omissão,
proporia o arquivamento e, se não houvesse sido
sanada a omissão, solicitaria a citação para que no

Processo: 04386/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

prazo de 05 dias o responsável se manifestasse, o que,

Exercício: 2017

após discussão e votação, foi acatado à unanimidade

Responsável: ANGELO ANTONIO CORTELETTI

pelo colegiado. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos

Adiamento: 2ª Sessão

46 processos constantes da pauta, ﬂs. 10 a 17, parte

Deliberações: Parecer Prévio. Rejeição. Determinações.
Recomendação. Formar autos apartados. Remeter cópia
ao MPES. Arquivar.

integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar,
o senhor presidente da 2ª Câmara, conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES, declarou encerrada a sessão
às onze horas e dezesseis minutos, convocando, antes,
os excelen�ssimos senhores conselheiros e senhor
procurador para a próxima sessão ordinária, a ser
realizada no dia 10 de julho de 2019, quarta-feira, às
10 horas. E, para constar, eu, LUCIRLENE SANTOS RIBAS,
secretária-adjunta das sessões, lavrei a presente ata,
que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem
senhor procurador.
CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 04020/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama

Processo: 04927/2019-9
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Representante: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMPRESAS
DE LIMPEZA PUBLICA E RESIDUOS ESPECIAIS ABRELPE [GABRIEL GIL BRAS MARIA (OAB: 306263-SP)]
Responsável: CLAUDIO JOSE MELLO DE SOUSA, LORENA
VASQUES SILVEIRA
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Decisão. Devolvido. Conhecer. Notificação
10 dias. Manter sob o rito sumário. Cientificar a empresa
ABREPEL.
Processo: 05453/2019-1

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Exercício: 2017

Classificação: Embargos de Declaração

Responsável: REGINALDO SIMAO DE SOUZA

Apensos: 05189/2017-3

Deliberações: Adiado

Interessado: JOAO CHRISOSTOMO ALTOE

www.tce.es.gov.br

-

Terça-feira, 13 de agosto de 2019

153

ATOS DA 2a CÂMARA

Recorrente: JOAO BOSCO DIAS [ANDERSON DEPRA
(OAB: 9681-ES)]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Processo: 08109/2019-6
Unidade gestora: Consórcio Público Região Expandida
Sul, Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: FABIO DOS SANTOS PEREIRA, JOAO
BECHARA NETTO, JOCEIR CABRAL DE MELO, LEONARDO
FRAGA ARANTES, MARIEL DELFINO AMARO, ROGERIO
DA SILVA ROCHA
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo: 08535/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 10145/2019-9, 03489/2016-1
Interessado: CESAR BAHIENSE ALMEIDA [ANDERSON
DEPRÁ, GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO (OAB: 13040ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], COSTA
SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA [ATILIO GIRO
MEZADRE (OAB: 10221-ES), CLAYTON KELLY COELHO
JUNIOR, GUSTAVO CUNHA TAVARES (OAB: 10219-ES),
HENRIQUE DA CUNHA TAVARES (OAB: 10159-ES, OAB:
188810-RJ), KETCIA CRISTIANA QUINTINO ROCHA
BARROS, LEONARA SÁ SANTIAGO ROVETTA, MARCELO
PEPPE DINIZ (OAB: 14928-ES), MARCOS VINICIUS

MARTINS, MOEMA BANDEIRA AMARANTES, PALOMA
ALVES SANTOS BOECHAT, PAULA SARTÓRIO DOS SANTOS,
SHIRLEI PEREIRA BARBOSA, SHIRLEI PEREIRA BARBOSA],
DILZERLY MIRANDA MACHADO TINOCO [ANDERSON
DEPRÁ, GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO (OAB: 13040ES), MAURICIO DOS SANTOS GALANTE (OAB: 2032-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], GEANDSON
DE SOUZA BENEVIDES [ANDERSON DEPRÁ, GUILHERME
CALDEIRA LANDEIRO (OAB: 13040-ES), PEDRO JOSINO
CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], JULIANA ARAUJO RAMOS,
SABRINA DE SOUSA PROEZA [DEARTAGNAM DE SOUZA
CABRAL], SELMA HENRIQUES DE SOUZA
Recorrente: EMANUEL TRANSPORTES E TURISMO
LTDA [CLAUDIA LOPES CAMPOS DE SOUZA (OAB: 13444ES), FLAVIA FARDIM ANTUNES BRINGHENTI (OAB:
13770-ES), FREDERICO MARTINS FIGUEIREDO DE PAIVA
BRITTO, MARIANA ALBORGUETI MARTINS (OAB: 21887ES)]
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Intempestivo.
Arquivar.
Processo: 08618/2019-9
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de São José
do Calçado
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: MARIA APARECIDA BERNARDES DE
ALMEIDA
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 08844/2019-7
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa
Leopoldina
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 08854/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 08886/2019-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa
Leopoldina
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: MARCELA NAGEL STOV
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 08900/2019-7
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de
Brejetuba
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: RITA DE CASSIA FONTES
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Adiamento: 2ª Sessão

Responsável: JOAO CARLOS LORENZONI

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina

Deliberações: Adiado

Adiamento: 2ª Sessão

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Deliberações: Adiado

Exercício: 2013

Processo: 08919/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Processo: 09133/2019-1

Responsável: JOSE DE BARROS NETO

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Trabalho e
Assistência Social de Viana

Adiamento: 2ª Sessão

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Deliberações: Adiado

Responsável: JOSE LUIS OLIVEIRA SILVA

Processo: 09049/2019-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Educação de
Baixo Guandu
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: CENIRA ANTONIA DA SILVA
Deliberações: Adiado
Processo: 09055/2019-5

Deliberações: Acórdão. Arquivamento.
Processo: 10102/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: ALENCAR MARIM
Deliberações: Adiado
Processo: 10111/2019-1

Unidade gestora: Secretaria de Obras e Infraestrutura
de Aracruz

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Responsável: JOAO PAULO CALIXTO DA SILVA

Responsável: THIAGO PECANHA LOPES

Adiamento: 2ª Sessão

Deliberações: Adiado

Deliberações: Adiado

Total: 18 processos

Processo: 09090/2019-7

CONSELHEIRO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Processo: 04906/2014-6
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Interessado: PREFEITURA COLATINA
Responsável: ALMIRO SCHIMIDT [Brunella Rocha
Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES,
OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA DE
OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], DANIELA BREDER PAULINO [Brunella
Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], LEONARDO DEPTULSKI [Brunella
Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], LORENA CARLA OLIVEIRA HUNGARA
DE LIMA [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB:
23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES),
RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO
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CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], MARIA
AUXILIADORA TOREZANI DE OLIVEIRA [Brunella
Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], R.T. EMPREENDIMENTOS , SERVICOS
E LIMPEZA EIRELI [JANDERSON VAZZOLER (OAB: 8827ES), Leonardo Torezani Storch], RAFAELLA BOONE
SCHIMIDT [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN
SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO
DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], SANTINA BENEZOLI
SIMONASSI [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN
SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO
DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)]
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado
Processo: 01678/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iúna
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: ANTONIO GONCALVES JUNIOR

Responsável: ROGERIO CRUZ SILVA
Deliberações: Adiado
Processo: 09304/2016-6
Unidade gestora: Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Micro-Região do Caparaó
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015

Processo: 03728/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2017
Responsável: LUIZ CARLOS PIASSI
Deliberações: Adiado
Processo: 08830/2018-7

Responsável: VERA LUCIA COSTA [ALTAMIRO THADEU
FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO
RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]

Unidade

Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação.
Determinações. Recomendações. Arquivar.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Processo: 05557/2017-4
Unidade gestora: Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Micro-Região do Caparaó

gestora:

Responsável: OTAVIO ABREU XAVIER
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Total: 7 processos
CONSELHEIRO

Responsável: VERA LUCIA COSTA

Unidade gestora: Câmara Municipal de Castelo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: WARLEN CESAR BORTOLI

RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo: 01163/2009-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2008
Interessado: PREFEITURA GUACUI

Adiamento: 1ª Sessão

Responsável: VAGNER RODRIGUES PEREIRA

Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta

Deliberações: Processo retirado de pauta.
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de

Exercício: 2017

Exercício: 2016

Processo: 03502/2018-8

Intermunicipal

Saneamento Básico do Espírito Santo

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação.
Arquivar.

Consórcio
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Processo: 02598/2010-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do
Sul
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

ROCHA NUNES

LTDA

Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)

Responsável:
CONSELHO
REGIONAL
DE
ADMINISTRACAO DO ESPIRITO SANTO [ROBERTO
GRILLO FERREIRA (OAB: 9024-ES)], GEORGE MACEDO
VIEIRA, ROBERTINO BATISTA DA SILVA

Deliberações: Acórdão. Devolvido. Regular c/ ressalva.
Quitação. Determinação. Arquivar.

Exercício: 2009
Apensos: 08086/2010-5
Interessado: PREFEITURA MIMOSO SUL
Responsável: ALLAN ALVES FRAGA, ALMIRA XAVIER
DA SILVA, AMBIENTAL URBANIZACAO E SERVICOS
EIRELI, ANGELO GUARCONI JUNIOR, ANTONIO CARLOS
BETTERO, ARMINDO MENECHINI FILHO, ECIO AZILTON
XAVIER, EDNA SILVA FREITAS, FLAVIO LUCIO FERREIRA
DE SOUZA, GEOCAMP ASSESSORIA, CONSULTORIA E
INFORMATICA LTDA [LIVIA VELASCO PIMENTA (OAB:
12677-ES)], JONAS GERA BINDACO, JOSE CARLOS
HILARIO, JOSE RENATO RODRIGUES, LEONARDO
TALYULI DE AZEVEDO, LUCIANO GONCALVES BELLOTI,
LUCIANO LEITE GUIMARAES, LUCIANO VIANA
GUARCONI, LUCIMAR TUNHOLI PEIXOTO, PATRICIA
MENEQUINI LOPES, PAULO ROBERTO VIVAS, PETRO
MIMOSO DO SUL LTDA, SUPORTE CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA, TRANSWESTPHAL LOCACAO DE
MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.
Processo: 03561/2018-5

Processo: 04170/2018-5

Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho
de São Mateus

Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.
Processo: 02791/2019-8

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Fundão

Responsável: REGIS PINHEIRO RESSUREICAO, SAULO
RODRIGUES MEIRELLES, THIAGO BRINGER

Classificação:
Orçamentária

Deliberações: Acórdão. Irregular. Multa individual de R$
3.000,00. Determinação. Arquivar.

Exercício: 2018

Relatório

Resumido

de

Execução

Responsável: JOILSON ROCHA NUNES

Processo: 08832/2018-6

Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.

Unidade gestora: Consórcio Público Para o
Desenvolvimento Sustentável da Região Sul do ES Condesul

Processo: 08629/2019-7

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Exercício: 2017

Responsável: JOAO CARLOS LORENZONI

Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES

Deliberações: Decisão. Citação e Notificação 5 dias.

Deliberações: Adiado

Processo: 08820/2019-1

Processo: 02205/2019-1

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Fundão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

Classificação: Controle
Representação

Responsável: ELEAZAR FERREIRA LOPES, JOILSON

Representante: S. SOUZA ALMEIDA SOM E ILUMINACAO

Externo
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-

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano

Fiscalização

-

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: ADALBERTO LOUZADA ROCHA
Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.
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Processo: 08841/2019-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: BRUNO TEOFILO ARAUJO
Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.
Processo: 08907/2019-9

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: ILZA RODRIGUES REALLI
Deliberações: Decisão. Citação e Notificação 5 dias.
Processo: 09054/2019-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Obras de
Baixo Guandu

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Deliberações: Decisão. Citação e Notificação 5 dias.

Responsável: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO

Responsável: MAXIMILIANO CANDIDO DOS SANTOS

Processo: 09059/2019-3

Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.

Unidade gestora: Secretaria de Suprimentos de Aracruz

Processo: 08915/2019-3

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho
de São Mateus
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: FELIPE FERREIRA DOS SANTOS
Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.
Processo: 08927/2019-6
Unidade gestora: Consórcio Público Vale do Itauninhas
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: LAURO VIEIRA DA SILVA
Deliberações: Decisão. Citação e Notificação 5 dias.
Processo: 09047/2019-1
Unidade gestora: Secretaria de Educação de Aracruz

Responsável: IVAN VICENTE PESTANA
Deliberações: Decisão. Citação e Notificação 5 dias.
Processo: 09065/2019-9
Unidade gestora: Consórcio Público para Tratamento
e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da
Região Norte do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Processo: 09094/2019-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: JOSE CARLOS ALMEIDA
Deliberações: Decisão. Citação e Notificação 5 dias.
Processo: 09098/2019-3
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de São Mateus
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: CHRISTIANI RAMPINELLI ROSA ZULIANI
Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.
Processo: 10040/2019-3
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa
Maria de Jetibá
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: SIGRID STUHR
Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.
Total: 21 processos

Responsável: ROGERIO FEITANI
Deliberações: Decisão. Citação e Notificação 5 dias.
Processo: 09084/2019-1

Total geral: 46 processos

Unidade gestora: Câmara Municipal de Aracruz
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: PAULO FLAVIO MACHADO
Deliberações: Decisão. Citação e Notificação 5 dias.
www.tce.es.gov.br

SESSÃO: 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
SEGUNDA CÂMARA - 10/7/2019
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Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e
dezenove, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO
LACERDA DE AGUIAR”, o senhor presidente da 2ª
Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES,
invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 22ª
Sessão Ordinária do colegiado do corrente exercício.
Integrando a Câmara estiveram presentes os senhores
conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e RODRIGO
COELHO DO CARMO. Presente, ainda, o Ministério
Público junto a este Tribunal, na pessoa do senhor
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, procurador de
contas em substituição ao procurador-geral, e MICHELA
MORALE, secretária-adjunta das sessões em
substituição. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES, submeteu à Câmara, para
discussão e votação, nos termos dos artigos 72, inciso II
e parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento Interno
deste Tribunal, a ata da 21ª Sessão Ordinária de 2019 do
colegiado, antecipadamente encaminhada pela
secretária-adjunta das sessões, por meio eletrônico, aos
senhores conselheiros, conselheiros substitutos e
procurador; sendo aprovada à unanimidade. –
DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS COM PEDIDO DE VISTA – O
senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
devolveu, de vista, o processo TC-2598/2010, sem o
voto, tendo o relator, conselheiro RODRIGO COELHO DO
CARMO, informado que iria retirar de pauta o processo
para republicar a pauta com o nome dos procuradores
que não constaram na publicação anterior, com que
anuiu o colegiado, nos termos do artigo 85 do Regimento
Interno. – COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO COLEGIADO
– Após fase de devolução de processos com pedido de
vista, o senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO

CARMO informou que o processo TC-6670/2012, com
pedido de preferência, seria adiado. – OCORRÊNCIAS –
1) O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, tendo em vista pedido de sustentação
oral no processo TC-5134/2017, que trata de Prestação
de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Guarapari,
exercício de 2016, antes de passar a palavra ao senhor
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER para leitura
do relatório, informou que se encontra impedido nesse
processo, motivo pelo qual, ante a falta de quórum, o
processo foi adiado, bem como a realização da
sustentação oral. 2) O senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES inverteu a ordem da
pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando
a palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER, que procedeu à leitura do relatório do
processo TC-4020/2018, que trata de Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Ibitirama,
exercício de 2017, concedendo, em seguida, a palavra
ao senhor Wantuil Carlos Simon, representando o senhor
Reginaldo Simão de Souza, que proferiu sustentação
oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência
solicitou a juntada das notas taquigráﬁcas e eventuais
documentos e retirou o processo de pauta para
encaminhar à área técnica, tudo conforme notas
taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. WANTUIL
CARLOS SIMON - Bom dia a todos! Gostaria de saudar
os senhores conselheiros, o conselheiro relator Domingos
Taufner, o procurador de contas, demais servidores e
pessoas presentes. Registro a presença do Prefeito
Municipal de Ibitirama, sr. Reginaldo Simão de Souza.
Após ter sido oﬁcialmente citado, o gestor apresentou as
alegações de defesa, tendo a área técnica mantido
www.tce.es.gov.br

alguns dos indicativos de irregularidade, o qual
passaremos a justiﬁcar. O primeiro ponto, que a área
técnica manteve como irregular, faz referência aos
“valores recebidos a título de compensação ﬁnanceira
pela exploração de petróleo e gás natural não constam
em conta bancária”. No que se refere aos valores
movimentados nas fontes de recursos dos royalties
federal e estadual, destacamos que esses foram
movimentados em total conformidade com o que
determina a Lei Federal nº. 7.990/89 e a Lei Estadual nº.
8.308/2006, alterada pela Lei Estadual nº. 10.720/2017,
que autorizou os municípios utilizarem 60% dos recursos
dos royalties estadual em despesas correntes, conforme
se constata na análise da listagem da movimentação
das contas bancárias dos royalties federal e estadual
que hora solicitamos juntada. Ocorre que um dos
principais fatores que ocasionaram a discrepância de
valores apontados pela área técnica, deve-se ao fato dos
saldos advindos do exercício anterior, da fonte de
recursos dos royalties federal e estadual, terem sido
apresentado de forma inconsistente em relação aos
demais demonstrativos contábeis, o que prejudicou a
análise efetuada pelo tribunal de Contas. Além disso,
não foi considerado na apuração do superávit, o
rendimento de aplicação ﬁnanceira auferido na fonte de
recursos dos royalties. Outro ponto que merece
destaque, é que a instrução técnica conclusiva não
apontou, em momento algum, em quais despesas houve
a suposta utilização indevida dos recursos dos royalties
federal e estadual. Nesse sentido, efetuamos as
correções das distorções apontadas no exercício de
2018, relativo à evidenciação do superávit ﬁnanceiro
dos recursos dos royalties, nos demonstrativos contábeis.
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Solicitamos a juntada de toda a movimentação bancária,
em especial à relação de pagamentos dos recursos dos
royalties federal e estadual, para que se possa averiguar
a total compatibilidade da utilização dos recursos com o
que determina a legislação. Outro item, “não
reconhecimento
das
provisões
matemáticas
previdenciárias”. A equipe técnica do TCE manteve o
indicativo de irregularidade em questão, apesar de
passível de ressalva e determinação de adequação.
Assim, buscando atender prontamente a recomendação
proferida pela área técnica, a Prefeitura Municipal de
Ibitirama iniciou abertura de processo para contratação
de empresa ou proﬁssional liberal para realização de
cálculo atuarial. Possibilitando, assim, que nas próximas
prestações de contas haja o reconhecimento das
provisões matemáticas no Passivo de Longo Prazo do
Município, conforme podemos constatar no Ofício nº.
069/2019, que solicitamos juntada. Outro item,
“resultado ﬁnanceiro das fontes de recursos evidenciado
no balanço patrimonial é inconsistente em relação aos
demais demonstrativos contábeis”. Um dos principais
motivos que levaram à manutenção do indicativo de
irregularidade em questão, está atrelado ao fato de o
município não ter apresentado nos autos a regularização
da discrepância de valores evidenciada entre o superávit
ﬁnanceiro do Balanço Patrimonial e o anexo 5 da RGF do
exercício de 2018. Ocorre que tais demonstrativos
devidamente corrigidos em 2018, não foram juntados
aos autos pelo fato de que, na época de elaboração das
justiﬁcativas da PCA de 2017, o município estava em
fase de elaboração da PCA de 2018. Então não foi
possível efetuar a juntada desses documentos. Neste
sentido, solicitamos juntada do demonstrativo do

superávit ﬁnanceiro do balanço patrimonial e
demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a
pagar de 2018, onde podemos constatar que as
discrepâncias apontadas pela área técnica foram
devidamente
sanadas,
ratiﬁcando
a
total
compatibilidade de valores existentes entre os
demonstrativos contábeis. Outro ponto mantido pela
área técnica, “descumprimento do limite de gasto com
pessoal”. A equipe técnica apontou que o município
descumpriu o limite de gasto com pessoal, em 2017, ao
gerar o índice de 54,43%. Ocorre que o gestor assumiu o
município em janeiro de 2017, com um índice herdado
de 54,71%, tendo reconduzido o município ao limite
legal de gasto com pessoal no 2º quadrimestre de 2018,
nos termos do art. 23º da LRF, atingindo o índice de
52,79%. Mesmo podendo tal adequação ter ocorrido até
o 1º quadrimestre de 2019, haja vista que em período de
crise e baixo crescimento do PIB, os prazos de adequação
são dobrados, conforme previsto no art. 66 da LRF.
Ocorre que o suposto descumprimento do limite de
gasto com pessoal de 54,71%, relativo ao 3º quadrimestre
de 2017, se deve ao fato de o município não ter
apresentado nos autos qualquer documento que
comprovasse que as verbas contabilizadas como
indenizações, referem-se, de fato, a indenizações
trabalhistas. Portanto, passível de dedução do montante
de gasto com pessoal. Da análise do arquivo FOLRGP,
que se encontra anexo à PCA da prefeitura e do fundo
municipal de saúde, constatamos que foram gastos
aproximadamente R$ 316.407,76 com indenizações
trabalhistas da prefeitura, e R$ 242.507,58 com
indenizações trabalhistas da saúde, decorrente de
rescisão de contrato. Que, em razão da perda da
www.tce.es.gov.br

condição de servidor, não se amoldam no conceito de
despesa com pessoal, devendo, portanto, serem
deduzidas do gasto com pessoal, o qual nos possibilita
apurar um índice de gasto de 52,31% após a exclusão
das verbas indenizatórias decorrentes de rescisão de
contrato. Por outro lado, ainda que este egrégio Tribunal
de Contas entenda que o município tenha ultrapassado
o gasto com pessoal no 3º quadrimestre de 2017,
requeremos o reconhecimento de que houve a
adequação do valor excedente, já no 1º quadrimestre de
2018, com a apuração do índice de 47,11% e de 47,14%
no 2º quadrimestre de 2018. Não havendo o que se falar
em descumprimento do disposto no art. 23, da LRF, no
tocante ao gasto com pessoal. Ouro ponto mantido,
“inscrição de restos a pagar não processados sem
disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente”. Com a vedação do
art. 41, da LRF, sob o ponto de vista legal, não há limite
deﬁnido na LRF, ou noutra norma, para a inscrição de
restos a pagar, exceto o disposto no art. 42, tornando
letra morta as exigências contidas no art. 55, inciso III,
letra ‘b’ da LRF. Nesse contexto, alguns autores defendem
o entendimento de que, muito embora, o art. 41, da LRF,
tenha sido vetado, ainda existe o limite. Pois o art. 55
que traz as regras básicas para elaboração do
demonstrativo das despesas inscritas em restos a pagar,
manteve-se intacto. Ocorre que o art. 55 da LRF não
impõe nenhum limite ao gestor no decorrer do mandato,
mas, tão somente, disciplina quanto à forma de
elaboração do demonstrativo dos restos a pagar
inscritos no exercício. Razão pela qual o mesmo não
deve ser utilizado como sendo limite de inscrição de
restos a pagar. Uma vez que a vedação para contrair
despesas encontra-se disciplinada especiﬁcamente por
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meio do art. 42, da LRF, que é analisado, tão somente,
no último ano de mandato. Outro ponto que merece
destaque: o exercício de 2017 foi o primeiro ano de uma
nova gestão. E, inevitavelmente, inúmeras demandas
por serviços e investimentos nos foram impostas. No
anseio de ampliar e tornar mais eﬁciente os serviços
prestados pelo município à população, inscrevemos
despesas em restos a pagar não processados sem
suﬁciência ﬁnanceira em determinadas fontes de
recursos em 2017. Ocorre que o déﬁcit ﬁnanceiro gerado
em fontes de recursos especíﬁcas de 2017 foram
devidamente sanados, na íntegra, no exercício ﬁnanceiro
de 2018. Onde podemos constatar uma suﬁciência
ﬁnanceira de recursos próprios da ordem de
aproximadamente R$ 590.000,00, valor este
suﬁcientemente capaz de cobrir o pequeno déﬁcit
gerado em outras fontes de recursos. Em relação à
dívida do município, houve uma redução do passivo
ﬁnanceiro de 2017, de aproximadamente R$
2.850.000,00 para R$ 1.130.000,00, aproximadamente,
em 2018. Sendo que em relação à disponibilidade de
caixa ocorreu o contrário, ou seja, houve um signiﬁcativo
crescimento de R$ 4.500.000,00 apurado em 2017, para
R$ 6.600.000,00, em 2018. Assim, a insuﬁciência de
caixa para inscrição em restos a pagar não processados,
apurado em 2017, foi devidamente sanada no exercício
de 2018. O qual em respeito ao princípio da isonomia,
requeremos mesmo tratamento dispensado por meio do
Processo TC-2758/2018-7 que, com muita propriedade,
afastou o indicativo de irregularidade em questão
relativo à Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Marechal Floriano, do exercício de 2015,
por considerar que a suposta insuﬁciência de caixa foi

integralmente sanada no exercício subsequente. Por ﬁm,
solicitamos juntada do memorial de defesa e de
documentos que comprovem as alegações aqui
apresentadas. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER - Quais são os documentos que o
senhor está juntando, além do memorial? O SR.
WANTUIL CARLOS SIMON - Além do memorial, toda a
documentação que comprova a movimentação bancária
das contas dos royalties e do demonstrativo da
disponibilidade de caixa de 2018, e balanço patrimonial
de 2018, comprovando a compatibilidade dos valores
evidenciados no superávit ﬁnanceiro. O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Senhor
presidente, então nesse caso, deﬁro a juntada do
memorial, dos documentos solicitados e das notas
taquigráﬁcas. Retiro o processo de pauta, devolvo à
área técnica, porque nesse caso, há necessidade de
reanálise dos documentos. (ﬁnal)” 3) Após sustentação
oral, o senhor presidente registrou a presença na sala
das sessões do prefeito do município de Ibitirama,
senhor Reginaldo Simão de Souza. 4) O senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES inverteu a ordem da pauta, em razão de
sustentação oral solicitada, passando a palavra ao
senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, que
procedeu à leitura do relatório do processo TC4158/2018, que trata de Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto,
exercício de 2017, concedendo, em seguida, a palavra a
senhora Katia Damica Silva, que proferiu sustentação
em nome próprio. Devolvida a palavra ao relator, sua
excelência solicitou a juntada das notas taquigráﬁcas e
eventuais documentos e retirou o processo de pauta
www.tce.es.gov.br

para encaminhar à área técnica, tudo conforme notas
taquigráﬁcas a seguir transcritas: “A SR.ª KATIA DAMICA
SILVA – Bom dia, senhor presidente, conselheiros e todos
os presentes no Plenário! Meu nome é Katia Damica
Silva, brasileira, casada, residente e domiciliada à Rua
Adair Furtado de Souza, s/nº, Centro, Dores do Rio Preto.
Venho respeitosamente apresentar as justiﬁcativas
sobre os fatos registrados na instrução técnica conclusiva
por meio da presente defesa oral, tendo em vista os
fundamentos apresentados neste documento. Na
Instrução Técnica Conclusiva sob o nº 01240/2019-4
conclui-se que permanecem os dois pontos de indícios
de irregularidades em minhas contas anuais do exercício
de 2017 no tocante a possível divergências de repasse
contributivo ao Regime Próprio de Previdência. Os itens
3.4.1.1, “empenho/liquidação dos encargos patronais
para o RPPS em valores inferiores ao total da folha de
pagamento”; e 3.4.1.2, “recolhimento dos encargos
patronais em valores inferiores ao total da folha de
pagamento”. Não pode deixar de ser dito que as
justiﬁcativas e documentos apresentados por mim, no
dia 12/03/2019, por meio do protocolo 03400/2019-9,
foram esclarecedores no sentido de evidenciar que as
contribuições patronais e de segurados dos servidores
efetivos do Fundo Municipal de Saúde, durante o
exercício de 2017, foram repassadas categoricamente
ao Instituto de Previdência. Prova disso, a Instrução
Técnica Conclusiva 01240/2019-4, no item “Da Análise
da Justiﬁcativa”, foi aceita as justiﬁcativas e
documentação comprovando que a base de cálculo de
contribuição anual de R$ 1.054.112,13, aplicados à
alíquota patronal de 17,56%, chegaremos a contribuição
patronal anual de R$ 185.101,77, que foi devidamente
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repassado ao RPPS. Junto aos autos os resumos da folha
de pagamento de todo exercício de 2017, bem como os
comprovantes de repasses.
Esse item de “indício de irregularidade no tocante à
contribuição patronal e segurados” já foi esclarecido e
aceito pela equipe técnica desta Corte. Já o próximo
questionamento, que foi detalhado somente agora pela
equipe técnica desta Corte, refere-se à ausência de
repasse dos aportes atuariais pelo Fundo Municipal de
Saúde para o Instituto de Previdência Municipal, no
valor aproximado de 182 mil. É imprescindível que
vossas excelências atentem ao nosso esclarecimento e
documentação a ﬁm de se evitar uma grande injustiça
na análise técnica. O estudo técnico atuarial do exercício
de 2017 foi realizado e subsidiado pela Lei Municipal nº
818, de 14 de dezembro de 2016, que aprovou o plano
de custeio para o exercício de 2017, sob análise. Para
esse exercício o valor a ser repassado atingiu R$
128.598,64, conforme tabela anexa da lei, e que foi
devidamente repassado pelo ente municipal, conforme
cópia completa do Processo 1744/2017, que junto
agora. Destaca-se que a base legal que foi utilizada pela
equipe técnica desta Corte para subsidiar o repasse de
aporte atuarial, foi revogada por meio da Lei Municipal
818/2016. A Lei 752/2012, que deu nova redação ao
artigo 54-A, da Lei 570/2002, foi revogada pela Lei
818/2016, que junto anexo agora. O equívoco ocorrido
na análise técnica consiste em exigir repasse de aporte
atuarial do Fundo Municipal de Saúde por meio de
alíquota escalonada, como era previsto na Lei 752/2012.
Mas que foi alterada pela Lei 818/2016, que exigiu
aportes ﬁxados em tabela anexa à lei, e que foi
devidamente repassado pelo ente municipal -

comprovação anexa. O estudo atuarial previu aporte
atuarial pelo ente municipal, não havendo distinção de
quanto deveria ser repassado pelo Fundo Municipal de
Saúde e outras secretarias. Portanto, a prefeitura
municipal realizou o pagamento do aporte em sua
totalidade, conforme Processo Administrativo nº
1744/2017 e Declaração de Quitação do Instituto de
Previdência, que junto também. Em resumo, senhores
julgadores, a equipe técnica desta Corte entendeu que o
Fundo Municipal de Saúde cometeu ilícito em não
repassar aporte atuarial para o Regime de Previdência.
Entretanto, a análise não merece prosperar, devido a Lei
752/2012, que fundamentou tal posicionamento ter sido
revogada pela Lei 818/2016. E ainda que o valor de
aporte previsto para o exercício foi devidamente
repassado pela prefeitura municipal. Os desaﬁos em
gerir uma administração municipal são imensos,
essencialmente na área da saúde. Sabendo disso, tenho
atuado de forma eﬁcaz, precisa e com eﬁciência a ﬁm de
apresentar o melhor de mim à população. Sempre
respeitamos prioritariamente a vida, não perdendo de
vista os ritos e regras legais para atingir os objetivos.
Dessa forma, senhores julgadores, tenho a plena
convicção de um trabalho sério, competente, dentro das
normas e regras legais. Motivo pelo qual peticiono a
vossa excelência consideração ao presente recurso, bem
como análise das provas técnicas juntadas para que seja
plenamente realizada justiça. Solicito aos senhores que
seja aceita a juntada dos novos documentos a este
processo. Muito obrigada! O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Senhor presidente,
deﬁro a juntada de novos documentos, bem como a
juntada das notas taquigráﬁcas desta defesa oral. Vou
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retirar o processo de pauta, já que tem novos documentos
para devolver, então, à área técnica. (ﬁnal)” 5) O senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, inverteu a ordem da pauta, em razão de
sustentação oral solicitada, procedendo à leitura do
relatório do processo TC-3728/2018, que trata de
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Castelo, concedendo, em seguida, a palavra ao senhor
Maurício Passabão, representando Luiz Carlos Piassi,
que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao
relator, sua excelência solicitou a juntada das notas
taquigráficas e eventuais documentos e retirou o
processo de pauta para encaminhar à área técnica, tudo
conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR.
MAURICIO PASSABÃO - Cumprimentando o
excelentíssimo conselheiro presidente, estendo minhas
cordiais saudações aos demais presentes. Tratam-se os
presentes autos da prestação de contas anual do
exercício de 2017, de responsabilidade do Prefeito de
Castelo, sr. Luiz Carlos Piassi, a quem ora represento. Na
Instrução Técnica Inicial 50/2019-1, foram apontados os
seguintes achados: 4.3.2.1, “recursos de compensação
ﬁnanceira pela exploração de petróleo e gás natural não
constam em conta bancária”. 6.1, “déﬁcit ﬁnanceiro em
diversas fontes de recursos”. 6.2, “resultado ﬁnanceiro
das fontes de recursos evidenciado no balanço
patrimonial é inconsistente em relação aos demais
demonstrativos contábeis”, 12.1.11, “divergência entre
o saldo da dívida ﬂutuante e o saldo do passivo ﬁnanceiro
evidenciado no Balanço Patrimonial”. Promovida a
citação do responsável para justiﬁcar os apontamentos
retro externados, o mesmo não se pronunciou, deixando
de apresentar as suas justiﬁcativas, o que ensejou a
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aplicação dos efeitos da revelia. E recentemente, por
meio da Instrução Técnica Conclusiva 01265/2019-4, a
área técnica opinou que a Corte de Contas recomende
ao Poder Legislativo de Castelo a rejeição da presente
prestação de contas anual. Em decorrência disso,
comparece o responsável, por intermédio deste que o
representa, diante desta honrada 2ª Câmara, para
apresentar as razões pelas quais não apresentou as suas
justiﬁcativas no momento oportuno. Bem como,
justiﬁcar os achados, ponto a ponto, e ao ﬁnal, requerer
que sejam os mesmos afastados e que a Corte recomende
a aprovação de sua prestação de contas anual. Pois
bem! Inicialmente, o responsável gostaria de registrar
que a revelia decretada, em seu desfavor não foi, em
momento algum, fruto de desídia voluntária ou
desrespeito à Corte. É que, contemporânea ao
recebimento do termo de citação, em virtude de
determinada deﬁciência no gabinete do prefeito, foi
realizada uma restruturação em seu quadro de pessoal,
e, lamentavelmente, alguns processos administrativos
tiveram a sua tramitação comprometida. Os documentos
que se pretende juntar com os presentes memoriais
deixam evidente a movimentação ocorrida no gabinete.
Essa transição, por infelicidade, afetou a rotina do órgão
e, consequentemente, reﬂetiu negativamente na
tramitação de alguns expedientes administrativos,
dentre os quais se destaca o processo em voga. Não
estamos tentando justiﬁcar erros com outros erros, ou
até mesmo com possível ineﬁciência, porém, tentando
aclarar a esta Corte as razões pelas quais não logramos
êxito em justiﬁcar os achados em tempo oportuno.
Entretanto, apesar da indesejada revelia decretada em
desfavor do responsável, o mesmo tentará, no presente

momento, demonstrar a esta 2ª Câmara que os achados,
apontados na Instrução Técnica Inicial 50/2019-1, não
merecem prosperar. Com relação ao achado pela
instrução técnica, vamos comentar agora os itens. Item
4.3.2.1, “recursos de compensação ﬁnanceira pela
exploração de petróleo e gás natural que não constam
em conta bancária”. No presente achado, veriﬁca-se que
a análise técnica desta Corte supõe indicativo de
irregularidade ao analisar o superávit ﬁnanceiro no
exercício de 2017 dos recursos dos royalties federal,
fonte 604, e dos royalties do petróleo estadual, fonte
605. Ao que indica, tal análise utilizou-se do Anexo do
Balanço Patrimonial, que demonstra o superávit/déﬁcit
ﬁnanceiro apurado no próprio Balanço Patrimonial,
para veriﬁcar a conformidade com outros demonstrativos
anexados à Prestação de Contas Anual de 2017. O que
aconteceu foi que o citado Anexo do Balanço Patrimonial
de 2017, de fato, estava demonstrado indevidamente.
“O relatório, que demonstra a realidade dos saldos
bancários, das obrigações a pagar e do superávit das
fontes de recursos 604 e 605 é o Anexo 5, Disponibilidade
de Caixa e dos Restos a Pagar - consolidado – do
Relatório de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre de 2017,
publicado no dia 30/01/2018, no Diário Oﬁcial dos
Municípios da AMUNES, conforme cópia anexa”. Nele,
vê-se que os valores apurados pelo Tribunal procedem e
que o saldo de superávit ﬁnanceiro dos recursos das
fontes 604 e 605 são divergentes quando se compara o
Anexo do Balanço Patrimonial com o resultado apurado
na tabela 14 do Tribunal. Cabe alegar que o total
demonstrado no Anexo do Balanço Patrimonial do
exercício de 2017 confere com a apuração do Anexo do
RGF. Para isso ﬁcar mais evidente, consta em anexo o
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relatório intitulado “Apuração do Superávit Financeiro
do Município de Castelo em 31/12/2017”, elaborado
pelo departamento de contabilidade, o qual tem um
formato muito similar ao do Anexo do RGF. Donde se
veriﬁca o mesmo montante do Anexo do Balanço
Patrimonial. Logo, a inconsistência estava mesmo no
Anexo do Balanço Patrimonial, na demonstração do
superávit ﬁnanceiro, conta por conta, no caso apurado,
nas fontes de recursos 604 e 605. Já que o total de
superávit ﬁnanceiro em 31/12/2017, demonstrado em
balanço, foi o valor real, e também foi o valor publicado
no Relatório de Gestão Fiscal. Item 6.1, “déﬁcit ﬁnanceiro
em diversas fontes de recursos”. Conforme explicado
anteriormente quanto ao item 4.3.2.1, da análise
técnica, assim como aconteceu com as fontes de recursos
604 e 605, ocorreu também com as fontes de recursos
citadas na Tabela 21 apurada pelo Tribunal. Isso signiﬁca
que houve erro de demonstração do Anexo do Balanço
Patrimonial pela forma como era realizada a execução
orçamentária. Os documentos anexados para
comprovação da alegação do item 4.3.2.1 são suﬁcientes
para revelar que não houve, em 2017, desequilíbrio das
Contas públicas. Aliás, o Município de Castelo, há muitos
anos, vem observando e utilizando as fontes de recursos
devidamente. O que ocorreu com o Anexo do Balanço
Patrimonial do exercício de 2017 já vinha ocorrendo
desde 2013, quando se começou a demonstrar junto ao
Balanço Patrimonial este Anexo do superávit/déﬁcit
ﬁnanceiro, por adoção dos novos modelos de
apresentação dos anexos do balanço para atendimento
das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público. Item 6.2, “resultado ﬁnanceiro das fontes
de recursos evidenciado no Balanço Patrimonial é
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inconsistente em relação aos demais demonstrativos
contábeis”. Na presente análise, externada na Tabela 22,
percebe-se que a área técnica do Tribunal fez
apontamentos pela veriﬁcação de incompatibilidade do
resultado ﬁnanceiro das fontes de recursos evidenciados
na citada tabela. Como também apontou que o resultado
é inconsistente ao apurado no Anexo 5 do RGF, através
por meio do qual foi possível identiﬁcar a incoerência
das fontes de recursos. Igualmente nos itens 4.3.2.1 e
6.1, retro explicados, o mesmo ocorreu no caso desse
achado, ou seja, referidos dados eram apresentados à
Corte em local diverso ao que deveria, porém, eram
apresentados. Item 12.1.11, “divergência entre o saldo
da dívida ﬂutuante e o saldo do passivo ﬁnanceiro
evidenciado no Balanço Patrimonial”. Conforme
apontado pela análise técnica, foi apurada divergência
entre o saldo da dívida ﬂutuante e o saldo do passivo
ﬁnanceiro demonstrado no Balanço Patrimonial. Porém,
a divergência apurada pelo Tribunal, na tabela 44, não
se trata apenas do montante dos Restos a Pagar
Processados, o qual a análise disse não ter sido
evidenciado no Demonstrativo da Dívida Flutuante. O
arquivo chamado Demonstrativo da dívida ﬂutuante em
formato XML, enviado por meio do sistema CidadES do
TCE/ES, foi incompleto; faltando realmente a informação
dos Restos a Pagar Processados. Motivo pelo qual a
análise técnica reclama a ausência de sua evidenciação
no Demonstrativo da Dívida Flutuante. Isso aconteceu
por falha técnica no sistema informatizado de
contabilidade, na montagem do arquivo XML, deste
demonstrativo, que só foi percebida posteriormente ao
envio no prazo regimental do Tribunal de Contas. Há,
contudo, que se informar que a PCA, após homologada,

não é passível de retiﬁcação de qualquer arquivo, motivo
pelo qual não foram adotadas providências para
retiﬁcação. Apesar da insuﬁciência de informações no
arquivo digital, o mesmo Demonstrativo da Dívida
Flutuante, impresso pelo departamento de contabilidade,
está correto e de acordo com o resultado esperado pela
análise técnica, conforme cópia anexa. Assim, se aﬁrma,
pois, somando-se o Total de Restos a Pagar, com o total
de Outras Dívidas, consignação e depósitos, é o mesmo
montante apurado pelo Tribunal na Tabela 44 para o
Balanço Patrimonial. Logo, não haveria divergência se o
arquivo Demonstrativo de Dívida Flutuante, gerado pelo
sistema informatizado de contabilidade e enviado ao
CidadES, por ocasião da remessa da PCA 2017, tivesse
consistência com o próprio demonstrativo gerado pelo
mesmo sistema informatizado. Por ﬁm, utilizando-se,
nessa ocasião, do sistema CidadES e servindo-se do
Demonstrativo da Dívida Flutuante por ele apurado,
para ﬁns de veriﬁcação da divergência apontada, foi
observado que o CidadES, por razões desconhecidas
pelo Departamento de Contabilidade, somou apenas
consignações e depósitos da UG Prefeitura, conforme
cópia anexa do Demonstrativo da Dívida Flutuante
impresso diretamente no CidadES. Além de não ter
somado o montante dos Restos a Pagar Processados
nem da Prefeitura, nem das outras UG’s. Portanto,
eméritos conselheiros, as informações ora apresentadas
nesta sustentação oral demonstram que houve
realmente algumas inconsistências nas informações da
PCA remetida à Corte de Contas. Porém, não passaram
de equívocos sistêmicos, os quais não maculam as
contas públicas. Conforme os documentos ora
apresentados as contas, de fato, apresentam-se sólidas
www.tce.es.gov.br

e exatas, os números e resultados estão em plena
sintonia. Noutras palavras, salienta-se que as falhas nas
informações prestadas não representam irregularidade
nas contas públicas, as quais não merecem rejeição.
Com estas considerações, ﬁnalizo a sustentação oral do
responsável. E solicito que os presentes memoriais e os
documentos a ele anexos sejam juntados aos presentes
autos. Bem como, suplico a esta honrada 2ª Câmara que
sejam afastadas as irregularidades. Que a Corte
recomende a aprovação da prestação de contas anual
do exercício de 2017, de responsabilidade do Prefeito de
Castelo, sr. Luiz Carlos Piassi, a quem ora represento. O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES – Autorizo a juntada de notas
taquigráﬁcas e de eventuais documentos. Retiro o
processo de pauta para envio à área técnica e ao MP de
Contas. Agradeço ao sr. Mauricio Passabão! (ﬁnal)” 6)
Quando da apreciação do processo TC-7568/2015, que
trata de Representação em face da Prefeitura Municipal
de Pedro Canário, cujo Acórdão nº 1152/2018
determinou, em seu item 1.8, a instauração de Tomada
de Contas Especial no âmbito do Município, não tendo
sido cumprida até o momento a determinação exarada
por esta Corte de Contas, o senhor procurador de
contas, HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, requereu
aplicação do artigo 83, parágrafo 2º da Lei Orgânica, a
fim de que seja instaurado de o�cio a Tomada de Contas
pelo Tribunal. Por sua vez, o relator, conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, manteve o voto nesse
primeiro momento por aplicar multa de R$ 1000,00 ao
senhor Bruno Teófilo, por não ter atendido a
determinação desta Corte de Contas, e por reiterar a
notificação para que no prazo de 10 dias improrrogáveis
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cumpra a determinação constante no item 1.8 do
Acórdão supracitado, de modo que, caso não seja
atendida, tomará outra providência. 7) Em seguida,
quando do julgamento do processo TC-4459/2018, que
trata de Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Itaguaçu, exercício de 2017, o senhor
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER proferiu
voto pela emissão de Parecer Prévio pela aprovação
com ressalva, tendo o Parquet se manifestado no
sentido de que todos os documentos apresentados em
sustentação oral fossem validados, a fim de que seja
comprovada a fidedignidade das informações
apresentadas. O senhor relator concordou com o alerta
feito mas manteve seu voto, tendo em vista que nesse
caso concreto a irregularidade não tem o condão de
macular as contas, tudo conforme notas taquigráficas a
seguir transcritas: “O SR. PROCURADOR HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA - Senhor presidente, uma
irregularidade bastante comum nos dias atuais é
justamente o uso indevido dos royalties de petróleo fora
daquelas previsões legais. Na instrução técnica
conclusiva foi identiﬁcada essa irregularidade, “valores
recebidos a título de compensação ﬁnanceira para
exploração de petróleo, gás natural, não constam em
conta bancária”. Na instrução técnica conclusiva o
auditor fez a seguinte manifestação: (leitura) As
prestações de contas têm todo um regramento dado
pela Instrução Normativa 43 acerca da validação dos
dados que são encaminhados a esta Corte. Em sede de
sustentação oral, parece-me que não está havendo essa
homologação, essa aceitação, essa validação dos dados
que são encaminhados à Corte de Contas, permitindo-se
que seja feita uma análise subjetiva do auditor ao fazer

a manifestação técnica. Então esse item foi afastado
pela área técnica, e o Ministério Público acabou anuindo,
não percebeu isso na época. Mas com base numa análise
subjetiva de que considerando como correto, ou seja,
creio que teríamos que, ao receber esses documentos,
em sede de sustentação oral, buscar a validação, a
homologação, a aceitação, nos mesmos termos que são
validados os documentos via prestação de contas. Então,
é uma observação que peço a reﬂexão de vossas
excelências no sentido de que esses documentos que são
apresentados em sede de sustentação oral precisam
passar por uma validação, por uma homologação, para
que possamos ter uma análise com base em dados
ﬁdedignos e não ﬁquemos...Uma instrução técnica
conclusiva, uma manifestação técnica feita pela mesma
pessoa - vocês podem conﬁrmar na tela aí, nos eventos
– com posições discrepantes. E nós ﬁcamos refém dessa
situação. Então, o pedido é no sentido de que todos os
documentos que possam ser apresentados em sede de
sustentação oral, possam ser homologados. Ou seja,
validados, aceitos pela equipe técnica, com o mesmo
rigor exigido pela Instrução Normativa 43, quando da
apresentação do Sistema CidadES. Essa é uma
observação que estou pedindo, assim, como a reﬂexão
de vossas excelências. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER – Inclusive, registro que, na sessão
de ontem, de Contas de Governo, sessão especial, da
qual o presidente desta Câmara, conselheiro Sérgio
Borges, foi relator, o Tribunal apresentou, até por uma
auditora do Tribunal de Contas, um relatório de auditoria
ﬁnanceira, para justamente trabalhar a validade de
dados. Isso é que questão, inclusive, que vai partir para
os municípios também. Muitas vezes o município manda
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os dados para cá, mas o Tribunal não tem como auditar,
de maneira direta, se aquele dado é ﬁdedigno ou não. E
o procurador Heron está propondo alerta, que acho
importante que na defesa oral, também, quando a
pessoa apresenta documentos, é importante que a área
técnica consiga validar esses documentos, para saber se
realmente entende a questão aí. Então, foi feito esse
alerta e vou até passar à presidência. No caso concreto,
aqui, entendo que na situação conjunta aqui, deste
processo que analisamos, a prefeitura teve irregularidade
nas prestações de contas anteriores e posteriores
também. Há realmente uma irregularidade na
prefeitura. E aqui houve um mero esquecimento da
questão de uma lei que autorizaria um crédito
orçamentário, mas que é pequeno em relação ao
município. Então, nesse caso também, afastamos a
irregularidade. Quer dizer, colocamos no campo da
ressalva. Realmente a irregularidade foi mantida, mas
essa irregularidade em si não teria o condão de rejeitar
todas as contas do prefeito. Mantenho o meu voto! O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES – Continua em discussão. Em votação.
Acompanho o relator. (ﬁnal)” 8) Ainda no julgamento
dos processos da pauta do senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, o relator retirou de
pauta o processo TC-8109/2019 para enviar à área
técnica. 9) Ato con�nuo, o senhor conselheiro RODRIGO
COELHO DO CARMO adiou o processo TC-8832/2018,
constante da sua pauta, tendo em vista a falta de
quórum. 10) Em seguida, ainda no julgamento da pauta
do senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, o
Ministério Público de Contas devolveu de vista o
processo TC-2205/2019 lendo o parecer-vista em que
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propôs a extinção do processo sem resolução do mérito
para o Conselho Regional de Administração – CRA-ES,
ante a ausência de competência desta Corte de Contas
para aplicar sanção aos gestores das entidades de classe
submetidas ao controle externo por parte do TCU, bem
como propôs a citação dos gestores públicos municipais,
tendo em vista não ser possível expedir determinação
sem prévia formalização de instrução técnica com
contraditório e ampla defesa. Após, o senhor conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES reiterou seu votovista, afirmando estar em consonância com a
jurisprudência do Tribunal de Contas da União. O relator,
conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, manteve
seu voto por aplicar multa ao Conselho Regional de
Administração, pois, em que pese não ter envolvido
gestão de recurso público estadual ou municipal, ele
inﬂuiu diretamente na licitação, ao determinar ao gestor
que incluísse cláusula com exigência de qualificação
técnica não prevista na legislação, incorrendo em erro
grosseiro, mantendo a multa de R$ 3000,00, mas
excluindo a determinação. Em seguida, posto o processo
em discussão, o senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER votou por afastar a aplicação de
multa ao CRA-ES, e reabrir instrução processual para
determinar, acompanhando o Ministério Público de
Contas, ou que a determinação fosse transformada em
recomendação, já que dessa forma não é necessária a
citação dos gestores. O senhor conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES concordou em transformar a
determinação proposta em seu voto-vista para
recomendação, restando vencido o conselheiro relator.
Antes de proclamar o resultado, o senhor procurador de
contas HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, solicitou

encaminhamento ao Plenário tendo em vista a
relevância da matéria, o senhor conselheiro relator
entendeu que não seria necessário uma vez que o
debate já foi feito no colegiado e em prol da razoável
duração do processo, estando tranquilo com o debate
que foi feito neste Colegiado, tudo conforme notas
taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. PROCURADOR
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - (leitura do votovista) O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES - Conselheiro Rodrigo Coelho,
antes de devolver a palavra a vossa excelência, faço uma
observação. Nosso voto foi baseado em jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, de entendimento do
próprio TCU em relação à matéria. Quanto à
determinação, acho que determinarmos aos gestores
para não colocar restrições não permitidas em lei; nem
deveríamos fazer. Acontece que muitos deles fazem
essas inserções, e prejudicam a concorrência. Então,
mantenho a minha posição. O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO - Presidente, primeiro
agradeço à manifestação do ilustre procurador. Esse é
um caso que está demonstrado aqui a característica de
interpretação. Já tivemos aqui três entendimentos
diferentes da condução do processo. No momento do
julgamento, para além da letra da lei e com todos os
argumentos apresentados pelo procurador Heron, nesta
defesa, entendo que apesar de não terem sido
administrados pelo CRA, ele deu causa de que forma
seriam aplicados ou seriam estabelecidos os regramentos
do dinheiro, fruto da licitação. Então, por entender dessa
forma, peço vênias ao procurador e ao conselheiro
Sérgio Borges para manter o meu voto no que diz
respeito à rejeição das razões de justiﬁcativas do CRA. E
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manter o restante do teor do voto. Em relação à
determinação, especiﬁcamente, se ﬁzéssemos uma
determinação especíﬁca da não inclusão do Conselho de
Administração, teria que ser também especiﬁcamente
para processos licitatórios análogos a este. Porque o
problema aqui foi que pediu inscrição da empresa em
dois conselhos diferentes, no Conselho de Engenharia e
Arquitetura e no Conselho de Administração. Então, ou
realizamos a retirada da determinação, a meu ver, por
conta de ser realmente... o procurador Heron assiste
razão quando ele diz que de certa forma é genérica; e
tem escopo, tem reserva legal para essa determinação.
Desse modo, mantenho o voto retirando a determinação
e mantenho, assim, para que seja proferido o julgamento.
Excelência, temos meu voto mantido com a retirada de
determinação, e o voto de vossa excelência, que também
acolhe as razões de justiﬁcativas do Conselho de
Administração. E nós dois, neste momento, divergimos
do Ministério Público de Contas. O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Senhor presidente,
vou dar uma outra posição. Entendo que foi importante
o trabalho do Ministério Público de Contas na análise.
Porque, muitas vezes, o Tribunal é tentado a extrapolar
um pouco a sua competência, e temos que ter cuidado
com isso. Então, fez uma análise boa nesse sentido de
que as pessoas podem ser alcançadas pelo Tribunal,
quando não são nossos jurisdicionados. Porque quem é
jurisdicionado nosso, tem primeiro aquela obrigação
anual de fazer prestação de contas anual. E também a
mensal e aquelas obrigações no dia a dia. Quem não é
jurisdicionado, não tem essas obrigações. Mas caso
administre direito ou indiretamente recurso público está no 71, II - vai também ser alcançado, especialmente
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aí pelas tomadas de contas especiais, que podem
alcançar que não deu causa ou sonegou alguma
informação; o Tribunal de Contas pode ﬁscalizar. Agora,
nessa situação aí, do conselho regional, efetivamente
são órgãos, realmente não têm esse poder de determinar
o município. Mas é claro que pela autoridade que esses
órgãos têm, acabam, de certa forma... Imagina o
município lá, pequeno, o presidente de câmara ou o
prefeito ou o secretário acabam sendo...Inclusive, já que
o procurador propõe...porque nesse caso aqui, pareceme que foi afastada a penalidade do responsável local. E
não podemos incluir aqui responsabilidade, sem citá-lo.
Pode até ser que em sua citação, cheguemos ao
entendimento de que houve uma situação de confusão
local. Porque, queira ou não, o argumento do conselho é
um argumento meio que de autoridade para quando
chega para ele. Então pode haver isso. Mas isso...e
também vai ser restabelecido posteriormente numa
análise melhor deste processo. Então, concordo que não
teríamos como imputar ao conselho pela determinação
que fez. A parte poderia, em tese, tendo medidas
restritivas do Tribunal de Contas, até acionar
judicialmente o presidente do conselho por ter dado
uma ordem que supostamente extrapolou. É claro que
os Conselhos de Administração, todos esses conselhos,
são conselhos que ﬁscalizam a proﬁssão. E tendem,
muitas vezes, também tem a questão corporativa,
defender a empregabilidade da categoria que
representam. Embora não sejam sindicatos. Mas,
costumam atuar nesse sentido. Em alguns momentos
podem extrapolar. Exigem; por exemplo, o CRC tende a
exigir que os auditores ﬁscais do Estado sejam todos
contadores. Mas não é obrigatório que o auditor ﬁscal

do estado seja contador. Basta que passe no concurso de
auditor do Estado, que tenha ou qualquer nível superior,
e algumas legislações exigem alguns cursos
preestabelecidos na área econômica, jurídica e contábil.
Então, nesse caso aqui, efetivamente entendo que não
há poder de autuar os membros do conselho regional,
em minha opinião. Não teria como haver isso. Entendo
que deva ser afastado, neste momento, essa multa. E
também a questão da determinação; determinação
exige uma citação previa. Recomendação, não. Se
transformarmos em recomendação, poderia até não ter
citação. Agora, se quiser manter a determinação, ou
examinarmos a conduta do pregoeiro, do responsável,
vamos dizer, por essa irregularidade, teríamos que
reabrir a instrução processual. Neste momento, nesse
caso, melhor acompanhar a posição do Ministério
Público de Contas. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Só quero fazer uma
observação. Em relação a recomendar, não vejo
problema em mudar o termo. Em relação a conselho
mandar em gestor, nunca vi isso em minha vida. É a
primeira vez que vejo um conselho determinar ao poder
executivo para fazer uma licitação do jeito que quer. Isso
é uma coisa que... no Brasil acontece tudo, essa é a
primeira vez. Concordo com o conselheiro Domingos, em
transformar em recomendação. O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Aí, não votaria por
reabrir, votaria por transformar em recomendação e
afastar a multa do... O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
COELHO DO CARMO - Então vossa excelência acompanha
o voto do conselheiro Sérgio Borges? O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Sim. O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO - Ele
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transformando em recomendação, vossa excelência
acompanha o voto dele. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER - Acompanho. O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO - Dessa forma, está
votado. Declaro-me vencido com os votos de vossa
excelência. E a vida segue! O SR. PROCURADOR HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Senhor presidente, antes
que seja proclamado o resultado, faço uma proposta
também alternativa a vossa excelência, para que o
processo possa ser encaminhado ao Plenário. Acho que
este debate pode ser ampliado. É uma questão muito
relevante. Acho que é uma competência afeta ao
Tribunal de Contas. Acho que é um tema que interessa à
composição completa, para que este processo - dada a
relevância, acabou tendo posições bastantes divergentes
- possa ser remetido ao Plenário; tem essa previsão
regimental, salvo engano, no sentido de que possa ser
ampliado o debate lá em sede das sessões plenárias das
terças-feiras. Peço consideração ao conselheiro relator
Rodrigo Coelho. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO - Mesmo sendo vencido, chegamos a uma
solução. Entendo que não caberia, até pelo tempo de
duração razoável do processo, pelo número de processos
que estão também sob nossa relatoria, pelos prazos que
temos que entregar os processos que estamos relatando,
há que se considerar. E peço compreensão do nobre
procurador, ainda estou por completar meu primeiro
ano. Recebi um gabinete com um estoque bastante
considerável. Então efetivar o julgamento aqui é o que
melhor caberia para neste momento. Entendo que este
debate de competência, que acabamos fazendo aqui,
teremos oportunidade permanente de fazê-lo no
Plenário. Então, desse modo, presidente, mesmo com o
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apelo de vossa excelência - estou vencido, mas estou
vencido extremamente tranquilo -, entendo da
manutenção de ser vencido porque os órgãos, os
conselhos precisam se atentar de que forma abordam os
nossos gestores. Porque o tom do e-mail foi de ameaça
ao gestor. Então, se coloca no lugar de quem está
recebendo a informação: “vou ser processado”. E aqui
entre nós, as pessoas que buscam fazer com correção o
seu trabalho, não gostam dessa condição de processados,
por mais que tenham razão, por mais que, ao ﬁnal, o
processo dê em nada. Se eu simplesmente encampo,
signiﬁca que é uma posição unânime do Tribunal em
relação à manifestação que o conselho teve. E foi uma
posição ameaçadora. Isso, não podemos achar que é
normal, que fosse com base no direito dele, que o não
atendimento ﬁzesse com que ele abrisse um processo,
recorresse de qualquer...mas não ameaçasse faze-lo.
Estou me mantendo vencido apenas porque o tom de
ameaça que foi trazido aos autos não deve prosperar. E
há que se pairar nos dirigentes de conselho a dúvida que
isso não chegaria à condição de multa-los na
permanência dessa prática com essa condução. Então,
entendo que ser vencido, neste momento, neste
processo, tem uma função pública, nesse sentido que
coloquei. Por isso, presidente, que não vou encampar o
voto de vossa excelência e fazer chegar à unanimidade.
Mas estou muito tranquilo com o debate que foi
proferido aqui. Entendo que assiste razão. Poderíamos
encontrar justiﬁcativa para uma coisa ou outra. E por
isso também, mantenho a minha posição, mas com
muito respeito ao debate que foi estabelecido aqui. Feliz
por ter um processo provocado essa discussão. O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER

BORGES - Proclamo o resultado na forma relatada pelo
voto vencedor. (ﬁnal)” – ORDEM DO DIA – Julgamento
dos 39 processos constantes da pauta, ﬂs. 21 a 27, parte
integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar,
o senhor presidente da 2ª Câmara, conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES, declarou encerrada a sessão
às 11 horas e 56 minutos, convocando, antes, os
excelen�ssimos senhores conselheiros e senhor
procurador para a próxima sessão ordinária, a ser
realizada no dia 17 de julho de 2019, quarta-feira, às 10
horas. E, para constar, eu, MICHELA MORALE, secretáriaadjunta das sessões em substituição, lavrei a presente
ata, que, depois de aprovada, vai por mim assinada,
bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros
e senhor procurador.

Deliberações: Acórdão. Multa R$ 1.000,00 para Bruno

CONSELHEIRO

Processo: 04020/2018-4

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
-

Fiscalização

-

Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável: ANTONIO WILSON FIOROT [JOSÉ MARIA
RAMOS GAGNO], BRUNO TEOFILO ARAUJO, DIEGO
RUFINO TORRES DE AZEVEDO GRIFFO, GILDENE
PEREIRA DOS SANTOS [ALEXANDRE ZAMPROGNO
(OAB: 7364-ES), ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031ES), FULVIO TRINDADE DE ALMEIDA (OAB: 17922-ES)],
TIAGO DA SILVA NASCIMENTO
www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES [BRUNO
RICHA MENEGATTI (OAB: 19794-ES), FTSC - FARIA,
TRISTAO & SUEIRO DE CARVALHO ADVOGADOS
ASSOCIADOS, MARLILSON MACHADO SUEIRO DE
CARVALHO (OAB: 9931-ES)], ORLY GOMES DA SILVA
Deliberações: Adiado

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Processo: 07568/2015-1
Externo

Processo: 05134/2017-2

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Classificação: Controle
Representação

Teofilo Araujo. Reiterar notificação 10 dias.

Exercício: 2017
Responsável: REGINALDO SIMAO DE SOUZA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 04158/2018-4
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Dores
do Rio Preto
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: KATIA DAMICA SILVA
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
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HENRIQUES, LUCIANO SANSAO TEIXEIRA, MARIA

CARVALHO COUTINHO

Representante: FABIO DOS SANTOS PEREIRA, JOAO
BECHARA NETTO, JOCEIR CABRAL DE MELO, LEONARDO
FRAGA ARANTES, MARIEL DELFINO AMARO, ROGERIO
DA SILVA ROCHA

Exercício: 2017

Deliberações: Decisão. Deixar de converter em TCE.

Deliberações: Processo retirado de pauta.

Responsável: DARLY DETTMANN [CARLOS ESTEVAN
FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES)]

Citação.

Processo: 04459/2018-7

HELENA SPINELLI PEREIRA ESCOVEDO, MUNICIPIO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaguaçu

DE ITAPEMIRIM, NUBIA COSTA MORAIS, WEBBER DE

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação com ressalva.
Arquivar.

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de São José
do Calçado

Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibatiba
Classificação:

Processo: 06509/2018-5

Processo: 08618/2019-9

Processo: 03089/2019-3
Controle

Externo

-

Fiscalização

-

Representação

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy

Representante: LUCIANO MIRANDA SALGADO

Responsável: MARIA APARECIDA BERNARDES DE
ALMEIDA

Classificação: Controle
Representação

Responsável: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

Adiamento: 3ª Sessão

Deliberações:

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: JACIRO MARVILA BATISTA

Acórdão.

Extinguir

processo

sem

resolução de mérito. Arquivar.
Processo: 07181/2019-7

Processo: 08807/2019-6

Responsável: AMANDA QUINTA RANGEL, MIGUEL
ANGELO LIMA QUALHANO

Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Teresa

Deliberações: Acórdão. Improcedência. Arquivar.

Classificação:

Processo: 02297/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Apensos: 02727/2018-1, 02724/2018-8
Responsável: ANA CARLA TEIXEIRA ARAUJO GOMES,
ANGEL HUGO CORREA, CLUBE ATLETICO ITAPEMIRIM,
FABIANA GOMES LESQUEVES, GENILSON DE LIMA
CARVALHO, JOSE LUIZ DOS SANTOS, JULIO CESAR
FERREIRA DE MAGALHAES, LEONARDO FRAGA
ARANTES, LUCIANA PECANHA LOPES, LUCIANO

Controle

Externo

-

Deliberações: Decisão. Citação. Notificação. Prazo: 05
dias.

Fiscalização

Unidade gestora: Câmara Municipal de Alto Rio Novo
-

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Representação

Responsável: OBEDES DIAS RIBEIRO

Representante: GREGORIO ROCHA VENTURIM

Deliberações: Acórdão. Arquivar.

Responsável: BRUNO HENRIQUES ARAUJO
Deliberações:

Acórdão.

Extinguir

processo

com

julgamento do mérito. Arquivar.
Processo: 08109/2019-6
Sul, Prefeitura Municipal de Itapemirim
Controle

Externo

Representação
www.tce.es.gov.br

-

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Laranja da
Terra
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Unidade gestora: Consórcio Público Região Expandida
Classificação:

Processo: 08832/2019-4

Responsável: JOSAFA STORCH
Deliberações: Acórdão. Arquivar.

Fiscalização

-

Processo: 08844/2019-7
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa

Responsável: RITA DE CASSIA FONTES

Leopoldina

Adiamento: 3ª Sessão

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias.

Responsável: VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

Processo: 08919/2019-1

Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Decisão. Citação. Notificação. Prazo: 05

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu

dias.

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Processo: 08854/2019-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Responsável: JOSE DE BARROS NETO
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Decisão. Citação. Notificação. Prazo: 05
dias.

Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Processo: 09049/2019-1

Adiamento: 3ª Sessão

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Educação de

Deliberações: Decisão. Citação. Notificação. Prazo: 05

Baixo Guandu

dias.

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Processo: 08886/2019-1

Responsável: CENIRA ANTONIA DA SILVA

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa

Adiamento: 1ª Sessão

Leopoldina

Deliberações: Decisão. Citação. Notificação. Prazo: 05

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

dias.

Responsável: MARCELA NAGEL STOV

Processo: 09055/2019-5

Adiamento: 3ª Sessão

Unidade gestora: Secretaria de Obras e Infraestrutura

Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias.

de Aracruz

Processo: 08900/2019-7
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de
Brejetuba
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: JOAO PAULO CALIXTO DA SILVA
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias.

www.tce.es.gov.br

Processo: 09090/2019-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: JOAO CARLOS LORENZONI
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Decisão. Citação. Notificação. Prazo: 05
dias.
Processo: 10102/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: ALENCAR MARIM
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Citação. Notificação. Prazo: 05
dias.
Processo: 10111/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: THIAGO PECANHA LOPES
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Arquivar.
Total: 23 processos
CONSELHEIRO
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SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 04906/2014-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA COLATINA
Responsável: ALMIRO SCHIMIDT [Brunella Rocha
Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES,
OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA DE
OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], DANIELA BREDER PAULINO [Brunella
Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], LEONARDO DEPTULSKI [Brunella
Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], LORENA CARLA OLIVEIRA HUNGARA
DE LIMA [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-

ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB:
23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES),
RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO
CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], MARIA
AUXILIADORA TOREZANI DE OLIVEIRA [Brunella
Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], R.T. EMPREENDIMENTOS , SERVICOS
E LIMPEZA EIRELI [JANDERSON VAZZOLER (OAB: 8827ES), Leonardo Torezani Storch], RAFAELLA BOONE
SCHIMIDT [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN
SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO
DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], SANTINA BENEZOLI
SIMONASSI [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN
SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO
DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01678/2016-3

www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iúna
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: ANTONIO GONCALVES JUNIOR
Responsável: ROGERIO CRUZ SILVA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Arquivamento.
Processo: 03502/2018-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Castelo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: WARLEN CESAR BORTOLI
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03728/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2017
Responsável: LUIZ CARLOS PIASSI
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Total: 4 processos
CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo: 02598/2010-1
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do
Sul
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Apensos: 08086/2010-5
Interessado: PREFEITURA MIMOSO SUL
Responsável: ALLAN ALVES FRAGA, ALMIRA XAVIER
DA SILVA, AMBIENTAL URBANIZACAO E SERVICOS
EIRELI, ANGELO GUARCONI JUNIOR, ANTONIO CARLOS
BETTERO, ARMINDO MENECHINI FILHO, ECIO AZILTON
XAVIER, EDNA SILVA FREITAS, FLAVIO LUCIO FERREIRA
DE SOUZA, GEOCAMP ASSESSORIA, CONSULTORIA E
INFORMATICA LTDA [LIVIA VELASCO PIMENTA (OAB:
12677-ES)], JONAS GERA BINDACO, JOSE CARLOS
HILARIO, JOSE RENATO RODRIGUES, LEONARDO
TALYULI DE AZEVEDO, LUCIANO GONCALVES BELLOTI,
LUCIANO LEITE GUIMARAES, LUCIANO VIANA
GUARCONI, LUCIMAR TUNHOLI PEIXOTO, PATRICIA
MENEQUINI LOPES, PAULO ROBERTO VIVAS, PETRO
MIMOSO DO SUL LTDA, SUPORTE CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA, TRANSWESTPHAL LOCACAO DE
MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Processo devolvido. Retirado de pauta.
Processo: 06670/2012-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Venda Nova
do Imigrante
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: ANTONIO CARLOS REZENDE DA SILVA,
BRAZ DELPUPO, DALTON PERIM, EDILETI CECILIA ULIANA
ZANDONADI, FILIPE VENTURINI SIGNORELLI [VALDEMIR
ALIPIO FERNANDES BORGES (OAB: 2931-ES)], JOAO
ANTELMO DEL PUPPO [VALDEMIR ALIPIO FERNANDES
BORGES (OAB: 2931-ES)], MARCELA COLODETTI COCO
ESPILARIS [FRANCISCO CALIMAN (OAB: 12426-ES),
WASHINGTON GUIMARAES AMBROSIO (OAB: 15435ES)], MATEUS ROBERTE CARIAS, MONICA SCABELO
TESSARO, ROBERTO SCARDINI, ROSA HELENA ROBERTE
CARDOSO CARIAS, ROSILENE TRINDADE RODRIGUES
CARIAS, UBIRATAN ROBERTE CARDOSO PASSOS, URBIS
- INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA [RAPHAEL BARROSO
DE AVELOIS (OAB: 13545-ES)]

Exercício: 2015

Deliberações: Adiado
Processo: 07116/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: SAMIRA MOREIRA DOS SANTOS, UBALDO
MARTINS DE SOUZA
Deliberações: Acórdão. Acolher defesa como tempestiva.
Acolher justificativa e considerar atendida determinação
do item 1.3 do Acórdão 1843/18. Indeferir concessão de
novo prazo para cumprir determinações. Arquivar.
Processo: 07398/2016-3
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de A�lio
Vivácqua
www.tce.es.gov.br

Responsável: MARIA APARECIDA CARLOTO MARQUES
MELLO, THIAGO DELORENCE GAVA
Deliberações: Acórdão. Irregular para Thiago Delorence
Gava. Multa R$ 3.000,00. Determinações. Arquivar.
Processo: 08832/2018-6
Unidade gestora: Consórcio Público Para o
Desenvolvimento Sustentável da Região Sul do ES Condesul
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02205/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: S. SOUZA ALMEIDA SOM E ILUMINACAO
LTDA
Responsável:
CONSELHO
REGIONAL
DE
ADMINISTRACAO DO ESPIRITO SANTO [ROBERTO
GRILLO FERREIRA (OAB: 9024-ES)], GEORGE MACEDO
VIEIRA, ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Extinguir sem
resolução do mérito. Recomendação. Arquivar. Por
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maioria, nos termos do voto vista do conselheiro Sérgio
Borges, acompanhado pelo conselheiro Domingos
Taufner, vencido o relator que votou pela procedência,
rejeitar razões, imputar multa R$ 3.000,00 ao CRA.
Recomendação. Arquivar.

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte
Relatório

Resumido

de

Execução

Unidade gestora: Câmara Municipal de João Neiva
Exercício: 2018
Responsável: WALDEMAR JOSE DE BARROS
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Ibatiba

Responsável: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO
Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.
Processo: 02823/2019-4

Relatório

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: NILCILAINE HUBNER FLORINDO
Deliberações: Decisão. Citação. Notificação. Prazo: 05

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado
Classificação:
Orçamentária

Processo: 08548/2019-7

Processo: 10037/2019-1

Exercício: 2018

Resumido

de

dias.
Processo: 11975/2019-3

Execução

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do

Exercício: 2018

Calçado

Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Deliberações: Decisão. Citação. Notificação. Prazo: 05
dias.

Exercício: 2018

Processo: 06944/2019-6

Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA
Deliberações: Decisão. Citação. Notificação. Prazo: 05

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição do
Castelo
Fiscalização

-

Total geral: 39 processos

Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Processo: 02782/2019-9

Classificação:
Orçamentária

Representante: FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES

dias.
Total: 12 processos

www.tce.es.gov.br

SESSÃO: 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
SEGUNDA CÂMARA - 17/7/2019
Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e
dezenove, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO
LACERDA DE AGUIAR”, o senhor presidente da 2ª
Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES,
invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 23ª
Sessão Ordinária do colegiado do corrente exercício.
Integrando a Câmara estiveram presentes os senhores
conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e RODRIGO
COELHO DO CARMO. Presente, ainda, o Ministério
Público junto a este Tribunal, na pessoa do senhor
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, procurador de
contas em substituição ao procurador-geral, e MICHELA
MORALE, secretária-adjunta das sessões em
substituição. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES, submeteu à Câmara, para
discussão e votação, nos termos dos artigos 72, inciso II
e parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento Interno
deste Tribunal, a ata da 22ª Sessão Ordinária de 2019 do
colegiado, antecipadamente encaminhada pela
secretária-adjunta das sessões, por meio eletrônico, aos
senhores conselheiros, conselheiros substitutos e
procurador; sendo aprovada à unanimidade. –
OCORRÊNCIAS – 1) O senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES inverteu a ordem da
pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando
a palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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TAUFNER, que procedeu à leitura do relatório do
processo TC-5134/2017, que trata de Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Guarapari,
exercício de 2016, concedendo, em seguida, a palavra
ao senhor Otávio Junior Rodrigues Postay, representando
o senhor Orly Gomes da Silva, que proferiu sustentação
oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência
solicitou a juntada das notas taquigráﬁcas e eventuais
documentos e retirou o processo de pauta para
encaminhar à área técnica, tudo conforme taquigráﬁcas
a seguir transcritas: “O SR. OTAVIO JUNIOR RODRIGUES
POSTAY - Senhor presidente, senhores conselheiros,
presentes, bom dia a todos! Senhor conselheiro, senhor
relator, realmente essa é a primeira fala do prefeito Orly,
nos autos. Realmente o prefeito Orly não teve a
possibilidade de se manifestar no momento, o qual seria
oportuno. Haja vista ser necessário contextualizar os
fatos. A própria Prefeitura de Guarapari na gestão atual,
a qual é responsável pela transmissão das contas do
gestor do último ano do seu antecessor, também teve
uma diﬁculdade imensa de passar também os
documentos e as informações da própria PCA de 2016. O
Município de Guarapari ao julgar essa decisão, não vejo
que essa decisão foi errônea, precipitada, mas fez uma
alteração no sistema de gestão no primeiro ano, nos
primeiros meses após a posse do novo prefeito. E
sabemos a diﬁculdade imensa que é mudar um sistema
de software de gestão nos primeiros meses de gestão.
Tirou-se a governança Brasil, a “Cetil” e colocou-se a
“Smart TV”. E mudar um sistema de gestão não é a
mesma coisa que mudar a mesa de um gabinete. Tanto
é que o município trouxe a diﬁculdade à atual gestão,
não ao ex-prefeito, de transmitir os documentos, expedir

o prazo, expedir mais prazos, justiﬁcou algumas coisas.
E até hoje também não conseguiu trazer alguns
documentos aos autos. Então realmente a decisão da
área técnica a gente vê (palavra inaudível) porque os
documentos não foram trazidos aos autos. O município
teve uma diﬁculdade imensa de trazer, quiçá aqui o
responsável, que era ex-prefeito, que não tinha nem
acesso mais aos documentos. Então, trouxemos hoje
alguns documentos. Por isso requeiro a juntada desses
documentos com relação às planilhas. Porque percebese que são poucos pontos. Vimos, já confrontamos aqui
a PCA com sessenta pontos, esses são dez pontos que
estão. E a maioria deles é com relação à divergência.
Então, estamos trazendo esses saldos, o qual estão
como divergidos até agora, para mostrar. Por exemplo,
salvo engano, o item, 2.1, fala de uma divergência de
saldo de R$ 3.360,00. Estamos trazendo as planilhas
para mostrar onde está esse valor, haja vista que não
foram veriﬁcadas algumas contas. Não foram veriﬁcadas
porque não foram informadas algumas contas. Estamos
então trazendo essas contas para que sejam feitas essas
veriﬁcações. E, consequentemente a veriﬁcação desses
saldos. Com relação à contabilidade, item 2.2, salvo
engano, também não foram informados saldos
bancários de 31/12/2016. Os saldos bancários que
estavam na conta no último ano da gestão, que seriam
condição sine qua non ...ser apurados também não
foram informados. Hoje também não temos condição de
acessar os extratos do município e trazer esses extratos
bancários. Mas o Tribunal tem o poder, a relatoria, de
requerer esses autos. Até porque esses saldos não foram
informados, não constam nos autos e são basicamente
precípuos para que sejam apuradas essas divergências.
www.tce.es.gov.br

O balanço patrimonial, que é um dos pontos, quando o
ex-prefeito, Orly Gomes, aqui governador em xeque,
assumiu a gestão, os imóveis dos municípios, todos os
imóveis que pertenciam à prefeitura, não tinham
escrituras, não tinham registros. Então, uma situação
meio que pandemoníaca. Então o Orly Gomes foi o
responsável pela regularização e escrituração de vários
imóveis. E sabe que a maioria desses imóveis, quando
são expropriados, desapropriados pelo município tem
uma diﬁculdade em achar herdeiro, de fechar inventário.
Tudo isso, e os cartórios não fecham registro de imóvel
de um dia para o outro. Não estamos falando de um
imóvel, estamos falando de quase 100 imóveis ao total
do município. Então, o prefeito Orly também foi
responsável por toda a parte de regularização,
escrituração dos imóveis. Então, foi criado cargo
comissionado de funcionário para cuidar, porque não
existia sequer isso no município. Foi criada uma
supervisão em relação a esses bens imóveis para que
fossem feitas as escriturações. Então, foram juntados
vários processos que estavam em fase de registro e
escrituração. Isso também não estava concluso. Daí
uma divergência com relação ao saldo dos imóveis e os
saldos apresentados. Com relação aos itens 2.6, 2.7, 2.8
e 2.9, que também tratam de divergências, também
requeremos a juntada das tabelas para mostrar que
esses saldos podem ser veriﬁcados e consequentemente
as divergências sanadas. E com relação aos itens 2.11 e
2.12, com relação à dívida ativa, o apontamento da área
técnica foi com relação à falta de mecanismo para
resgatar valores, com relação à dívida ativa. Posso dizer,
até com precisão, porque na época eu era diretor de
fazenda do município, em 2015. E somos responsáveis,
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inclusive pelo convênio junto à CDL. Então o município
celebrou convênio com a CDL, precisou aprovar uma lei
para celebrar esse convênio, usou-se o banco de dados
da CDL para encontrar os devedores, foi feita a inclusão
no SPC, Serasa, protesto em cartório, houve uma
recuperação, até signiﬁcativa, de valores com relação à
dívida ativa. E tudo isso, estamos requerendo para
juntar agora aos autos, haja vista que não conseguimos
acesso a vários documentos. E o compromisso legal de
prestar contas do ano de 2016, na questão de 2017.
Deparamo-nos com a ausência de vários documentos
apresentados a vossa excelência. Este é o nosso pedido.
De toda feita, essa divergência não computada de R$
7.962.000,00, estamos trazendo as planilhas,
requerendo que o Tribunal possa solicitar ao município
ou requisitar o extrato de 2016, das contas que não
foram juntadas, para que essas contas possam ser
sanadas e quitadas o mais rápido possível, com sua
consequente aprovação com ou sem ressalva. Era o que
continha! Agradeço! Bom dia! O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Senhor presidente,
solicito a juntada das notas taquigráﬁcas, deferir o
pedido de juntada de documentos e retirar o processo de
pauta para retornar à área técnica. Só esclarecendo que
já houve outros debates sobre a questão de falta de
documentos. E nesse caso o Tribunal não atua – só em
questões excepcionais – exigindo os documentos para o
gestor. O gestor pode utilizar dos meios de mandado de
segurança, outros meios para obter. Até já antecipo isso,
que poderia falar somente no voto, até porque como é
processo que cabe recurso ainda. Então é importante
que o gestor saiba, desde já, que deve buscar esses
meios diretos para obtenção desses dados. Presidente,

então, retiro de pauta para devolver à área técnica.
(ﬁnal).” 2) O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES inverteu a ordem da pauta,
em razão de sustentação oral solicitada, passando a
palavra ao senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI, que procedeu à leitura do relatório do
processo TC-6997/2017, que trata de Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Guarapari,
exercício de 2016, concedendo, em seguida, a palavra a
senhora Maria de Fátima Agnez de Oliveira,
representando o senhor José Augusto Ferreira de
Carvalho, que proferiu sustentação oral. Devolvida a
palavra ao relator, sua excelência solicitou a juntada das
notas taquigráﬁcas e eventuais documentos e retirou o
processo de pauta solicitando que fosse encaminhado
ao gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir
transcritas: “A SRª. MARIA DE FÁTIMA AGNEZ DE
OLIVEIRA – Bom dia, senhor presidente, demais
conselheiros presentes aqui e nosso relator, João Luiz
Lovatti! Peço licença para usar o meu notebook, porque
a defesa está aqui dentro, até porque ajuda um pouco
melhor a falar sobre os pontos que foram julgados como
irregulares na PCA de 2016. Bom, a minha formação
acadêmica é contadora, não sou advogada. Então, a
minha defesa é relacionada com a parte contábiltécnica, ok? Temos oito itens aí, julgados como
irregulares na PCA do RPPS de Guarapari de 2016. O
primeiro item fala da diferença que foi apurada pela
área técnica em relação à contabilização das
contribuições previdenciárias do RPPS. Na primeira
defesa que ﬁzemos, apresentamos algumas planilhas e
evidenciamos, também, o que havia de errado, quando
www.tce.es.gov.br

a área técnica comparou as contas patrimoniais do
balancete de veriﬁcação com as contas das
demonstrações das variações patrimoniais. Então, nós
que trabalhamos na área técnica-contábil, sabemos que
essas contas se falam, mas as demonstrações contábeis
elas não se falam. Porque? Dentro do balancete de
veriﬁcação, fazemos lançamentos contábeis dos
recebimentos arrecadados no período, pelo regime de
competência, faz provisões e faz estorno de provisões,
também. E também temos, dentro do balancete de
veriﬁcação das contas patrimoniais, os lançamentos que
são feitos de forma indevida durante o exercício e, que,
após a conciliação das contas, apuramos essas
diferenças e fazemos os estornos. Então, temos no
balancete de veriﬁcação, quando faz o encerramento do
exercício, tanto na conta de débito e crédito, seja nas
variações patrimoniais aumentativas ou diminutiva,
lançamentos que não representam, de fato, as receitas
que foram arrecadadas pelo regime de caixa. OK? A
demonstração de variações patrimoniais é uma
demonstração que traz contas com receitas recebidas
pelo regime de caixa. Então, todas as contas, todas as
receitas que estão registradas e evidenciadas no
balancete, balanço orçamentário, no caso agora é o
arquivo Balexo, parte de receita, são o quê? Receitas
arrecadadas pelo regime de caixa. Nessas receitas,
temos tanto receitas de competência do exercício, no
caso de 2016, também teremos as receitas que foram
arrecadadas em janeiro de 2016, mas que são referentes
ao exercício de 2015, já que a contribuição patronal ou
do servidor devida, no mês de dezembro e no 13º de
dezembro, é paga no exercício seguinte, até o dia 10 do
mês, conforme a lei municipal lá de Guarapari, que é a
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Lei 3971/2015. Então, assim, quando a área técnica fez
essa comparação e apurou essa divergência aí entre o
balancete de veriﬁcação e o balancete e a (palavra
inaudível), não se atentou para esses fatos contábeis aí.
Então, trazemos no primeiro item, a apuração que o
Tribunal fez, referente a essas divergências entre uma
demonstração e a outra. E, logo em seguida, trazemos
as demonstrações dessas contas de forma destacada,
conta por conta, e quais os lançamentos que foram
feitos. Então, em relação à DVP, que no caso é VPD ali,
tem uma diferença de R$ 1.127,40, que é um estorno de
liquidação, que foi feita na conta de aposentadoria e
reforma. A liquidação foi feita de forma indevida, foi
estornada no exercício. Óbvio que quando faz o estorno
ela vai lá para o crédito. E, também, tem um monte de
benefícios que foi feito em um lançamento indevido de
uma liquidação, foi estornada, e gerou uma diferença já
aí nas VPD’s. E nas variações patrimoniais, que são as
receitas de contribuições, também houve esse
lançamento de estorno aí de lançamentos feitos de
forma indevida. Quero abrir um adendo a esse item, por
quê? Esse item está sendo replicado em outros itens lá
na frente, para não termos que falar as mesmas coisas,
só relembrar, conselheiro João Luiz. Então, assim,
veriﬁcamos aqui também, dentro dessa divergência
entre o parecer de veriﬁcação, também, com a DVP, que
as diferenças em relação a VPTD é referente às provisões
das contribuições previdenciárias e matemáticas. Então,
a portaria do Ministério da Previdência, já determina –
Portaria 906 – já determina quais as contas de provisões
que são registradas nas avaliações atuariais que são
feitas anuais. Então, contratamos um atuário; esse
atuário faz a nossa avaliação; é gerado o Demat; esse

Demat tem um anexo XI; esse anexo XI traz todas as
contas que sofreram os ajustes de um ano com o outro.
Esses ajustes são sempre registrados na conta de VPD,
aquelas provisões matemáticas, tanto os lançamentos a
débito, quanto a crédito. Então, o que aconteceu? Temos
nas variações patrimoniais uma VPD com o lançamento
de quarenta e seis milhões de reais e uns quebrados, e
ele apurou uma diferença de cento e noventa e nove
milhões. Mostramos aqui que a diferença é exatamente
o ajuste das avaliações patrimoniais, entre a débito e a
crédito que sofreram essa variação. Relembrando,
ainda, que na nossa defesa escrita, trazemos todas essas
contas de forma bem explicativa. Outro instituto que eu
trouxe aqui, dentro da nossa defesa, que é a Resolução
CFC 1330, instituiu, normatizou a ITG 2000, que fala
sobre a escrituração contábil. E um dos institutos de
escrituração contábil é o estorno. Então, a própria
norma contábil do CFC prevê que a contabilidade pode
usar desse instituto para fazer os estornos de
lançamentos indevidos durante o exercício. Então, não
há porque o Tribunal, a área técnica, questionar termos
feito lançamentos que não conferem com a realidade.
Na realidade, realmente os lançamentos conferem com
a realidade. Lançamentos efetuados de forma indevida,
que foram feitos estornos, de acordo com a norma
contábil. O próximo item é sobre a inconsistência na
gestão do déﬁcit do superávit ﬁnanceiro das contas de
recurso. Tivemos diﬁculdade em poder trazer à tona
esta defesa aqui, por quê? Guarapari, em 2017, mudou
o sistema de informática. Quando tirou o sistema de
informática, que já estava atuando no município há
mais de dez anos, a empresa levou toda a base de dados.
E a empresa que entrou lá, que é a (palavra inaudível)
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não conseguiu fazer a conversão do banco de dados. Ou
seja, não tivemos como ter acesso a esses relatórios
para veriﬁcarmos porque aconteceu essa diferença de
superávit ou déﬁcit ﬁnanceiro no balanço patrimonial.
Mas pegamos o balancete de veriﬁcação e, pelas contas
bancárias contabilizadas pelos fundos ﬁnanceiros,
fundos previdenciários, taxa e capitalizado, conseguimos
identiﬁcar as fontes de recurso de cada um, de acordo
com a tabela do Tribunal de Contas. Então, como o
instituto é um instituto sólido, é um instituto enxuto, não
temos passivo ﬁnanceiro em Guarapari. Então, a nossa
disponibilidade de caixa representa exatamente o
superávit ﬁnanceiro apurado no balanço patrimonial, só
que trouxemos eles aqui agora pelas fontes de recuso.
Separamos todas as contas de banco ligado ao fundo
capitalizado, que é o fundo previdenciário, o fundo
ﬁnanceiro e a taxa de administração, que são três contas
de recursos distintas. Conseguimos montar e estamos
trazendo para vocês, que, inclusive, fecha com o Demvap
onde traz o saldo disponível do RPPS. O outro item é
sobre divergência do regime de competência da receita
de contribuições previdenciárias. Esse item é a mesma
coisa do primeiro. Como ﬁzemos os estornos, realmente
os valores não estavam fechando entre o balancete de
veriﬁcação e o Demrec. Mas, atualizamos o Demrec,
trouxemos o derregue atualizado; trouxemos as tabelas
mostrando os estornos que foram feitos, para podermos
fechar as receitas de contribuições apuradas no Demrec
com a receitas de contribuições evidenciadas na
Demvap, e mais os estornos que foram feitos no
balancete de veriﬁcação. O item 4, ausência de
recolhimento de contribuições previdenciárias devida
pela unidade gestora do RPPS. Aqui, também, o que
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veriﬁquei quando ﬁz análise da análise que o Tribunal de
Contas fez? O Tribunal de Contas, quando fez a análise,
entendeu que a folha de pagamento de inativos e
pensionistas do RPPS teria que incidir a base de cálculo
de 16%, que é alíquota de contribuição patronal. Só que
a própria Constituição já fala que inativos e pensionistas,
não entra as verbas deles para apuração e aplicação de
contribuição patronal. Só temos a descontar do servidor.
Agora, não existe a base de cálculo, a contribuição de
16% sobre a folha de pagamento de inativos e
pensionistas. Então trazemos por meio do FOLRPP,
planilhamos todos os proventos, as verbas trabalhistas
da folha de pagamento do Instituto de Previdência, onde
apuramos quais são as verbas que são de ativos e quais
são as dos inativos e pensionistas e exclui essas verbas
que não entram na base dos 16%. E, outro erro também
que veriﬁcamos, quando feita análise pela área técnica,
é que as folhas de pagamento têm algumas verbas de
desconto, que chamamos de verbas com coincidência
negativa: faltas e atrasos, abaixo do teto salarial, várias.
Então, essas verbas, ele esqueceu, na hora de fazer
apuração da base de cálculo líquida para contribuição
patronal, de ser deduzidas. E implicou em um valor
muito grande. Então, trazemos, também, na tabela essa
demonstração, demonstrando onde está o erro feito
pela área técnica quando analisou as demonstrações
contábeis. O outro item, “inconsistências na gestão da
folha de pagamento”, também tem a ver com outro item
anterior. O que aconteceu em Guarapari de 2016 para
2017? Final de exercício, ﬁnal de mandato, houve um
pagamento, uma folha complementar em Guarapari,
que foi paga no ﬁnal do exercício, pela exoneração dos
servidores comissionados do exercício de 2016. Como

não foi uma folha complementar, a nota de empenho, a
liquidação e o pagamento dessa verba de 115 mil reais
deixou de ser incluída em FOLRPP. Então, a FOLRPP veio
com um valor menor. Então, estamos demonstrando
agora que não temos, realmente, como substituir o
FOLRPP, mas que houve o documento de pagamento.
Inclusive, ao ﬁnal da análise, o Tribunal fala que não foi
juntado o documento comprobatório. Então, estamos
juntando,
novamente,
esses
documentos
comprobatórios, mostrando que, realmente, a parte
empenhada, liquidada e paga está a maior do que
realmente foi empenhada e paga durante o exercício.
Porém, essa nota de empenho não constou do FOLRPP.
Mas está sendo encaminhada agora para mostrar que
realmente saiu errado. O item 6, “alíquota de
contribuição previdenciária insuﬁciente para cobertura
do custo normal do RPPS”. A alíquota é decidida pela
avaliação atuarial. Então, contratamos a Caixa
Econômica, e a Caixa Econômica faz o cálculo atuarial. E
essa alíquota apresentada pelo atuário, que está na
avaliação atuarial, diz suﬁciente para atender ao RPPS.
E isso tem o aval do Ministério da Previdência, quando
emite o CRP, que só é emitido quando o Regime Próprio
está realmente de acordo com as normas da Previdência.
Então, assim, a alíquota é suﬁciente. Até porque essa
contribuição, é feito anualmente o cálculo. Então, todo
ano fazemos essa provisão, essa atualização. Por ser
uma provisão, não é uma coisa que existe, de fato, existe
uma probabilidade de acontecer. Como todo ano é
avaliada, e todo ano é atualizada, todo ano promovemos
essa atualização. E a alíquota é deﬁnida pelo cálculo
atuarial, que fala que é realmente suﬁciente. Então,
assim, não foi um erro do Regime Próprio, dizer que a
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alíquota está insuﬁciente. Estamos trabalhando com
dados fornecidos pelo Ministério da Previdência, e que
são validados pelo atuário contratado pela Caixa
Econômica Federal, que tem todo o respaldo do
Ministério da Previdência. Dentro do texto, trazemos a
legislação, comentários e notas explicativas a respeito
dessa alíquota para tornar melhor a nova análise do
Tribunal de Contas. Outro item, “estudo da avaliação
atuarial elaborado com base em dados incompletos e
inconsistentes”. Realmente, a base informada estava
inconsistente, incompleta, e foi deﬁnida, detectada pelo
atuário. Mas o que ﬁzemos? Contratamos, já em 2017, o
novo senso em Guarapari, que já está pronto. Essa base
está atualizada. E não vai haver mais em nossas
próximas avaliações esse tipo de informação, que foi o
próprio atuário que colocou. Porque realmente existia,
de fato, matrícula não informada, sexo não informado,
dependentes, data de admissão. Então, são dados
realmente importantes para fazer essa avaliação. E que
não estava. Mas que com essa contratação da empresa,
que fez todo o senso dos inativos, dos pensionistas, dos
ativos e de seus dependentes, agora está totalmente
completa. Estamos trabalhando com isso. O último item,
sobre “projeção atuarial classiﬁca indevidamente a
cobertura de insuﬁciência ﬁnanceira como receita
previdenciária do plano ﬁnanceiro”. Realmente não
entendemos isso porque não existe receita ﬁnanceira
classiﬁcada lá, contabilizada. Existe simplesmente uma
avaliação de técnico que determina que a insuﬁciência
ﬁnanceira ﬁca dentro das provisões, conforme determina
a (palavra inaudível). Agradeço! Estamos juntando toda
a documentação que trouxe, para ser juntada ao
processo para ser feita uma nova avaliação. Se for
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possível, se a área técnica quiser, podemos vir aqui para
trazer mais informações, até pessoalmente, explicando
os relatórios, será um prazer. Colocamo-nos à disposição
para qualquer outro tipo de informação. Solicitamos que
seja juntada a nossa documentação. Agradeço! Desculpe
se corri muito com minha palavra. O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Senhor
presidente, acredito que tenha material complementar
à sustentação oral.
A SRA. MARIA DE FÁTIMA AGNEZ DE OLIVEIRA –
Sim. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI – Deﬁro a juntada desse material e
das notas taquigráﬁcas. Mas é oportuno também um
esclarecimento, a senhora não está arrolada entre
as pessoas que foram citadas, e também não consta
como representante de nenhuma das pessoas. A SRA.
MARIA DE FÁTIMA AGNEZ DE OLIVEIRA – Está juntada
a procuração. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI – É porque eu tinha observado no
sistema, e não indicava a pessoa. No primeiro momento,
ﬁquei na dúvida se estava arrolada entre os citados. A
SRA. MARIA DE FÁTIMA AGNEZ DE OLIVEIRA – Não.
Quando chegamos, já juntamos a procuração. (ﬁnal)” 3)
Ato con�nuo, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES, tendo em vista pedido
de preferência no processo TC-6670/2012, passou a
palavra ao senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO
CARMO que proferiu o voto por converter o processo
em Tomada de Contas Especial, reconhecer prescrição,
contas irregulares com ressarcimento, regulares com
quitação e arquivamento. O Ministério Público de
Contas solicitou vista dos autos. 4) O senhor conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, com a aquiescência

do colegiado, excepcionalmente, adiou o julgamento do
processo TC-4906/2014, que trata de Auditoria realizada
na Prefeitura Municipal de Colatina, mitigando o artigo 84
do Regimento Interno da Corte, a fim de melhor analisar
o voto-vista do conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER. 5) Ato con�nuo, o senhor conselheiro
RODRIGO COELHO DO CARMO adiou o processo TC6026/2012, que trata de Representação interposta
pelo Ministério Público de Contas em face da Prefeitura
Municipal de São Domingos do Norte, atendendo
pedido da advogada da parte. 6) Após julgamento dos
processos da pauta do senhor conselheiro RODRIGO
COELHO DO CARMO, o senhor procurador solicitou
sobrestamento dos autos do processo TC-6170/2015,
que trata de Prestação de Contas Anual do Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Caparaó,
até que se tenha uma definição da Tomada de Contas
Especial determinada. O relator manteve seu voto,
entendendo não ser necessário o sobrestamento pelas
razões a seguir transcritas, sendo acompanhado pelo
colegiado, tudo conforme notas taquigráficas: “O SR.
PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA Senhor presidente, só um questionamento que faço ao
conselheiro relator. Em relação a este processo, que trata
do Consórcio Intermunicipal da Microrregião do Caparaó,
que sua excelência acabou de ler o voto, há uma aridez
muito grande de documentação, uma precariedade
muito grande de documentos apresentados em que
a área técnica se viu numa dificuldade muito grande
de fazer a análise. E dentre as irregularidades, constase um débito de mais de 340 mil, que esse consórcio
vai deixar junto ao Parquet federal, junto ao INSS, em
que foi instaurado, segundo pude depreender do voto
www.tce.es.gov.br

de vossa excelência, uma tomada de contas especial,
no sentido de apurar eventuais possibilidades. Peço
a vossa excelência, o pedido do Ministério Público de
Contas é no sentido de que possamos sobrestar este
processo de julgamento - prestação anual de ordenador,
exercício de 2014 - até que tenhamos o resultado
final dessa tomada de contas. Que possa subsidiar,
de alguma maneira, enriquecer este processo e que
possa gerar uma efetividade maior a essa prestação
de contas. Sob pena de termos uma análise de contas
que, infelizmente, não vai gerar nenhuma efetividade,
nenhum proveito a despeito de tantas irregularidades
que foram constatadas nesse consórcio. Principalmente
a referente ao não recolhimento de contribuição de
INSS de mais de 340 mil reais; valor, se não me engano,
de 2014. Então, este é o pedido, para que possamos
sobrestar os autos até que tenhamos uma definição da
tomada de contas especial. Obrigado!
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO Senhor presidente e nobre procurador Heron, entendo
não ser necessário o sobrestamento por duas razões.
A primeira razão, não estamos sendo negligentes com
a necessidade de apuração do dano. Segunda razão, o
dano apontado faz referência a exercícios anteriores
à gestão da responsável. De modo que, mesmo com
a tomada de contas especial, não alcançaremos a
responsável diretamente. Pode-se ter responsabilidade
ao município de Guaçuí, mas não efetivamente a
responsável. Inclusive, a responsável foi diligente,
quando assumiu o consórcio, e isso está estabelecido
por conta dos autos do exercício de 2013, anterior a
esse de 2014. Porque ao não estabelecer nenhuma
movimentação, ao não prestar nenhum serviço por parte
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do consórcio, por conta de terem sido executados os
serviços anteriores de saúde que geraram a despesa em
questão, ela pediu a tomada de contas especial, não foi
atendida pelo Tribunal de Contas, porque não cabia isso
ao Tribunal de Contas. Começou a fazer convocações do
consórcio. Porque se ela tomasse a decisão de arcar por
conta de ser parte do consórcio o Município de Guaçuí,
julgaremos irregulares as contas do Município de
Guaçuí. Começou a convocar os prefeitos e nunca dava
quórum a reunião para tomar a decisão que poderia
sanar. Então, a ela, deixar o processo sobrestado sem
julgamento, impondo-lhe, ainda, manter o processo
aqui por conta da tomada de contas especial, não vejo
razão para que fosse feito isso. Uma vez que estamos
sendo prudentes, acompanhando o voto do conselheiro
Sérgio Borges, na PCA que tratou do exercício de 2015,
com as mesmas irregularidades. E determinamos a
tomada de contas especial. Porque a irregularidade se
mantém porque é anterior, é do exercício de 2012. Então,
entendo que, na tomada de contas especial, vamos
chegar aos responsáveis. Em relação ao consórcio, o
esforço que está sendo feito – pelo menos está sendo
trazido aos autos –, estamos analisando várias PCAs
desse consórcio, sem movimentação, é da sua extinção,
que é o que está sendo buscado neste momento.
Então, por essas questões não entendo necessário
o sobrestamento desses autos. O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES Tendo em vista a participação do dr. Heron, vou repetir
a votação. Como vota o conselheiro Taufner? O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Com
o relator. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES - Também acompanho o

relator. Proclamo o resultado na forma aprovada pelo
Plenário. (final)” 7) Antes de encerrar a sessão, o senhor
conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO informou que
não estará presente na próxima sessão, pois participará
do II Simpósio Nacional de Educação, que será nos
dias 25 e 26 de julho, em Porto Alegre - Rio Grande do
Sul. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 57 processos
constantes da pauta, ﬂs. 14 a 22, parte integrante da
presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente da 2ª Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, declarou encerrada a sessão às 11 horas
e 24 minutos, convocando, antes, os excelen�ssimos
senhores conselheiros e senhor procurador para a
próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 24 de
julho de 2019, quarta-feira, às 10 horas. E, para constar,
eu, MICHELA MORALE, secretária-adjunta das sessões
em substituição, lavrei a presente ata, que, depois de
aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor
presidente, demais conselheiros e senhor procurador.
CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 04278/2018-4
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa
Leopoldina
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: MARCELA NAGEL STOV
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 08608/2019-5
Unidade gestora: Escola de Serviço Público do Espírito
Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2018
Interessado: NELCI DO BELEM GAZZONI
Responsável: DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS
Deliberações:
Acórdão.
Recomendações. Arquivar.

Processo: 05134/2017-2

Exercício: 2016
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES [BRUNO
RICHA MENEGATTI (OAB: 19794-ES), FTSC - FARIA,
TRISTAO & SUEIRO DE CARVALHO ADVOGADOS
ASSOCIADOS, MARLILSON MACHADO SUEIRO DE
CARVALHO (OAB: 9931-ES)], ORLY GOMES DA SILVA
www.tce.es.gov.br

Quitação.

Total: 3 processos

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Regular.

CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 04906/2014-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
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Interessado: PREFEITURA COLATINA
Responsável: ALMIRO SCHIMIDT [Brunella Rocha
Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES,
OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA DE
OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], DANIELA BREDER PAULINO [Brunella
Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], LEONARDO DEPTULSKI [Brunella
Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], LORENA CARLA OLIVEIRA HUNGARA
DE LIMA [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB:
23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES),
RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO
CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], MARIA
AUXILIADORA TOREZANI DE OLIVEIRA [Brunella
Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA

DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], R.T. EMPREENDIMENTOS , SERVICOS
E LIMPEZA EIRELI [JANDERSON VAZZOLER (OAB: 8827ES), Leonardo Torezani Storch], RAFAELLA BOONE
SCHIMIDT [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN
SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO
DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], SANTINA BENEZOLI
SIMONASSI [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN
SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO
DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)]

Processo: 08611/2019-7
Unidade gestora: Departamento de Imprensa Oficial
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2018
Interessado: MADALENA SANTANA GOMES
Responsável: ANTONIO LIDINEY GOBBI, EDUARDO
CALIMAN RANGEL, MARIA BEATRIZ BARROS KILL
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 08617/2019-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Brejetuba
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: JOAO DO CARMO DIAS
Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias
Processo: 08630/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Adiamento: 2ª Sessão

Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA

Deliberações: Adiado

Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias

Processo: 03502/2018-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Castelo

Processo: 08821/2019-6

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de A�lio
Vivácqua

Exercício: 2017

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Responsável: WARLEN CESAR BORTOLI

Responsável: MARCIA PASSABOM CRISTO

Adiamento: 2ª Sessão

Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias.

Deliberações: Acórdão. Regular c/ ressalva. Quitação.
Recomendação. Determinação. Arquivar.
www.tce.es.gov.br

Total: 6 processos
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CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo: 06026/2012-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Domingos
do Norte
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável:
ANA
IZABEL
MALACARNE
DE
OLIVEIRA [ALEX DE FREITAS ROSETTI (OAB: 10042-ES),
AMANDA LOYOLA GOULART (OAB: 24474-ES), BARBARA
DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469-ES), CAMILA
CARLETE GOMES (OAB: 23460-ES), CARLOS EDUARDO
AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), CAROLINA AVELAR
DE OLIVEIRA (OAB: 23097-ES), CHEIM JORGE & ABELHA
RODRIGUES - ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHEIM JORGE
& ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS,
CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES),
FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES), GABRIEL FERREIRA
ZOCCA (OAB: 6516E-ES), GABRIEL JUNQUEIRA SALES
(OAB: 27532-ES), JOSE FRANCISCO ROCHA (OAB: 4807ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB:
15866-ES), LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB:
29031-ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS
(OAB: 21748-ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB:
7029-ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB:
19008-ES), MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES (OAB:
14007-ES), MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB:
28910-ES), NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB: 20844-ES),

PATRICK GOMES DE SOUZA, PEDRO LENNO ROVETTA
NOGUEIRA (OAB: 26891-ES), RAFAEL BEBBER CHAMON,
TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB: 28947-ES), THIAGO
FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES)], MATEUS
ROBERTE CARIAS, ROSA HELENA ROBERTE CARDOSO
CARIAS, URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA
Terceiro interessado: PREFEITURA SAO DOMINGOS
NORTE

Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.
Processo: 06170/2015-4
Unidade gestora: Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Micro-Região do Caparaó
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014

Deliberações: Adiado

Interessado: LUCIANO MIRANDA SALGADO

Processo: 06670/2012-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Venda Nova
do Imigrante
Classificação: Controle
Representação

Adiamento: 1ª Sessão

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável: ANTONIO CARLOS REZENDE DA SILVA,
BRAZ DELPUPO, DALTON PERIM, EDILETI CECILIA ULIANA
ZANDONADI, FILIPE VENTURINI SIGNORELLI [VALDEMIR
ALIPIO FERNANDES BORGES (OAB: 2931-ES)], JOAO
ANTELMO DEL PUPPO [VALDEMIR ALIPIO FERNANDES
BORGES (OAB: 2931-ES)], MARCELA COLODETTI COCO
ESPILARIS [FRANCISCO CALIMAN (OAB: 12426-ES),
WASHINGTON GUIMARAES AMBROSIO (OAB: 15435ES)], MATEUS ROBERTE CARIAS, MONICA SCABELO
TESSARO, ROBERTO SCARDINI, ROSA HELENA ROBERTE
CARDOSO CARIAS, ROSILENE TRINDADE RODRIGUES
CARIAS, UBIRATAN ROBERTE CARDOSO PASSOS, URBIS
- INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA [RAPHAEL BARROSO
DE AVELOIS (OAB: 13545-ES)]
www.tce.es.gov.br

Responsável: VERA LUCIA COSTA [GREGORIO RIBEIRO
DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Deliberações:
Acórdão.
Determinações. Arquivar.

Regular

c/

ressalva.

Processo: 08832/2018-6
Unidade gestora: Consórcio Público Para o
Desenvolvimento Sustentável da Região Sul do ES Condesul
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular c/ ressalva. Quitação.
Determinação. Arquivar. Sem divergência, absteve-se de
votar o cons. Sérgio Borges por impedimento.
Processo: 02419/2019-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte
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Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

Total: 8 processos

Exercício: 2018

CONSELHEIRO SUBSTITUTO

Responsável: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO
Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Processo: 02458/2019-7

Processo: 03356/2015-4

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Alegre

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2018

Exercício: 2014

Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Apensos: 00375/2019-4

Deliberações: Processo retirado de pauta.

Responsável: LEILA MARIA DONATO COELHO
Deliberações: Decisão. Quitação. Arquivar.

Processo: 02808/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo
Monteiro
Classificação:

Relatório

Resumido

de

Execução

Orçamentária

Processo: 06997/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Guarapari - Es
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

Exercício: 2018
Responsável: SERGIO FARIAS FONSECA
Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.
Processo: 08571/2019-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Teresa
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2018
Responsável: BRUNO HENRIQUES ARAUJO
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Responsável: JOSE AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO,
JOSE WANDERLEI ASTORI, ORLY GOMES DA SILVA, RITA
DE CASSIA NOSSA DE ALMEIDA
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 04815/2018-5
Unidade gestora: Hospital São Lucas
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: FABIANO MARILY

www.tce.es.gov.br

Deliberações: Adiado
Processo: 04946/2009-4
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Justiça
Classificação: Edital de Concurso
Apensos: 03478/2018-8, 00186/2018-9, 00185/2018-4,
00003/2018-3, 07371/2017-2, 05802/2017-1, 05801/20177,
05800/2017-2,
05799/2017-3,
05798/2017-9,
00213/2017-4, 00133/2017-9, 00132/2017-4, 00131/20171,
00057/2017-1,
10000/2016-4,
09281/2016-9,
09280/2016-4, 09279/2016-1, 09241/2016-4, 08855/20161,
08848/2016-1,
08847/2016-6,
08482/2016-7,
08345/2016-3, 07668/2016-1, 07667/2016-6, 05500/20166,
05478/2016-5,
05476/2016-6,
05407/2016-5,
05406/2016-1, 05405/2016-6, 05403/2016-7, 05402/20162,
03515/2016-9,
03514/2016-4,
01514/2016-1,
01513/2016-6, 01511/2016-7, 01510/2016-2, 01389/20163,
01388/2016-9,
01387/2016-4,
01386/2016-1,
01385/2016-5, 01384/2016-1, 01383/2016-6, 01382/20161,
01381/2016-7,
01380/2016-2,
01379/2016-1,
01376/2016-6, 01375/2016-1, 01374/2016-7, 01372/20168,
01370/2016-9,
01369/2016-6,
01368/2016-1,
01367/2016-7, 01366/2016-2, 01365/2016-8, 00718/20162,
00549/2016-2,
00547/2016-3,
00244/2016-1,
00243/2016-7, 00242/2016-2, 00241/2016-8, 00239/20161,
00238/2016-6,
00235/2016-2,
00224/2016-4,
00003/2016-7, 12982/2015-2, 12414/2015-2, 11967/20156,
11953/2015-4,
09145/2015-1,
09144/2015-7,
09143/2015-2, 09142/2015-8, 09141/2015-3, 09140/20159,
08765/2015-3,
08712/2015-1,
08184/2015-1,
08183/2015-5, 08181/2015-6, 08180/2015-1, 08179/20159,
08178/2015-4,
07615/2015-1,
03348/2015-1,
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03248/2015-7, 01118/2015-1, 01117/2015-5, 01007/20159

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: SEJUS

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Devolver à origem. Sobrestar.
Registro. Determinação.
Processo: 04680/2010-7

Interessado: MARIA JOSE FRAGA

Processo: 02288/2015-1
Unidade gestora: Auditoria Geral do Estado

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: JOEL SIQUEIRA FREIRE
Deliberações: Decisão. Registro. Tornar parcialmente
insubsistente a decisão anterior.
Processo: 00713/2012-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: JASIOMAR OLIVEIRA DE SOUZA

Processo: 02309/2015-8
Unidade gestora: Auditoria Geral do Estado
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: AUDICEIA LIMA SILVA ANDRADE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02662/2015-6

Interessado: EULALIA KUNZENDORFF KUSTER

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Processo: 09718/2014-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DURVAL LIMA FILHO
Deliberações: Decisão. Regularidade da revisão.
Processo: 11165/2014-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Interessado: POLIANE DIOGO RIBEIRO SOUZA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08061/2015-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: REGINA COELI CUPERTINO DE CASTRO
Deliberações: Decisão. Registro.

www.tce.es.gov.br

Processo: 08749/2015-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: JOACIR NUNES BARROSO
Deliberações: Decisão. Registro. Tornar parcialmente
insubsistente a decisão anterior.
Processo: 12369/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Apensos: 09990/2016-7
Interessado: MARIA DE FATIMA CORREA MARTINS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 12430/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: DANIELLY NASCIMENTO DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09553/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: KARLA HELGA CORREA
Deliberações: Decisão. Registro.
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Processo: 09990/2016-7

Processo: 01398/2017-1

dos Servidores do Município de Vitória

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Interessado: ANA LUCINETE GASPARINI

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Apensos: 12369/2015-1

Interessado: LEONARDO BARCELLOS

Interessado: JORGE ROBERTO MARTINS

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 10147/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: ANILTON MACHADO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01023/2017-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: JOHN ALCANTARO OLIVEIRA PAULINO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01191/2017-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: MILTON AGUIAR CHEQUER
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 01731/2017-8

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02422/2017-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: MARIA ANGELICA RAMOS BERTOLINI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01981/2017-1

Interessado: ROSIANE MONECHE MARQUES
Processo: 02454/2017-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: ANA PAULA JAVARONI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02290/2017-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Guarapari - Es
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ALDAIR RAMOS GOMES
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.

Interessado: RUBENS TAVORA DA COSTA
Processo: 02494/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: KAIO SIQUEIRA DE ALBUQUERQUE, KAIQUE
SIQUEIRA DE ALBUQUERQUE, PATRICIA BENEDITO
SIQUEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 02346/2017-5

Processo: 02666/2017-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

www.tce.es.gov.br
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do Estado do Espírito Santo

Interessado: MIRIAN MATOS RIBEIRO BENEDITO

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: MARIA ELIZABETE OLIVEIRA ABAURRE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02673/2017-1

Processo: 03721/2017-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: MARIA DAS DORES DE SOUZA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03003/2017-1

Interessado: JOSE ELIAS FERNANDES CARLOS
Processo: 06097/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Interessado: JOAO JUSTINIANO HEMERLY

Interessado: RENATO RODRIGUES

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03586/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: TANIA MADEIRA NEVES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03710/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Apensos: 06504/2001-8

Processo: 08176/2017-1

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 06768/2018-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: EDINO DO NASCIMENTO BASTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 06781/2018-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA CONSOLACAO ZUCARATO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 07567/2018-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de São Gabriel da Palha

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: ANILDO EULALIO DOS SANTOS

Interessado: MARCUS VENICIUS SERIO ORSINI
Total: 40 processos

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 06619/2018-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra

Total geral: 57 processos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DJANIRA ALVARENGA NASCIMENTO
www.tce.es.gov.br
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