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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.
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João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

Representante: 3A SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Responsável: MARCELO DE SOUZA COELHO, JONES CAVAGLIERI
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARACRUZ – CONCEDER CAUTELAR – OITIVA DAS PARTES – NOTIFICAÇÃO - CITAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Trata o presente processo de Representação com pedido liminar, em face da Prefeitura Municipal de Aracruz,
apresentada pela 3ª Secretaria de Controle Externo do
TCE – ES, apontando supostas irregularidades em razão da irregular remuneração de servidores públicos por
meio de gratificações para desempenho de atribuições
próprias dos cargos existentes no ente.
Alega o Representante:
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Que o Prefeito Municipal criou comissões especiais de
trabalho e concedeu aos seus membros gratificações,
sem respeitar as determinações legais, gerando conflito
de seus objetos frente às atribuições conferidas por lei
às unidades administrativas do município e a seus servidores, ensejando no pagamento por trabalhos que já
são remunerados.
Os autos foram enviados ao Relator, à época, que proferiu a Decisão Monocrática Preliminar nº 1752/2014 (fls.
479/481) indeferindo a medida cautelar pleiteada e notificando o responsável.
Ante as justificativas apresentadas, os autos seguiram
para o Núcleo de Cautelares, que elaborou a Manifestação Técnica nº 804/2014 (fls. 501/504), pugnando pela
improcedência da representação.
Após, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elaborou despacho à SEGEX ressaltando que o
Núcleo de Cautelares – NCA não possui competência para instruir conclusivamente em casos como este, motivo pelo qual, sugeriram que os autos fossem remetidos
ao NEC para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva e sugeriu que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de Contas, tendo em vista o juízo de valor quanto ao mérito exarado pelo Núcleo de Cautelares.
O Ministério Público de Contas através do Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o Parecer PPJC 8/2015, opinando pelo retorno dos autos ao NEC para a adequada instrução do feito, confeccionando a peça
técnica conclusiva.
Com isso, os autos foram encaminhados ao Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, opinando pela remessa à 3ª Secretaria de Controle Externo paQuinta-feira, 16 de maio de 2019
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ra que seja dado prosseguimento à instrução processual
com a elaboração da Instrução Técnica Inicial, onde deverá descrever, precisamente, os indícios de irregularidades, seus responsáveis, suas condutas, bem como, deverá indicar a respectiva infringência, subsidiando-se posterior citação a ser realizada na forma regimental, ou, caso assim entenda a referida unidade técnica, mediante
análise, pugnar pela improcedência da Representação.
Após, os autos retornaram ao Conselheiro Relator à época que continuou defendendo que a Manifestação Técnica MTP 804/2014 elaborada pelo NCA tinha todos os
efeitos de Manifestação Técnica Conclusiva e encaminhou os autos ao Ministério Público de Contas.
O Ministério Público de Contas através do Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o Parecer PPJC
nº 6223/2015 acompanhando o entendimento do NEC,
requerendo que os autos fossem encaminhados à área
técnica.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados para área
técnica e foi elaborado a Manifestação Técnica nº
0122/2016-2 pela SecexPrevidência, opinando por diligência ao atual gestor, o que foi feito conforme Decisão
Monocrática nº 01789/2016-9.
Após, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial nº
01457/2017-9 pela SecexPrevidência opinando pela citação e notificação dos responsáveis, conforme Decisão
Monocrática nº 01805/2017-2.
Ato contínuo, temos a Decisão Monocrática nº
00638/2018-9 reiterando notificação aos responsáveis.
Ante a juntada de documentos, os autos seguiram para
a SecexPrevidência que elaborou a Instrução Técnica Inicial nº 00686/2018-7 opinando pelo acolhimento da me-

dida cautelar, determinando a suspenção da instituição
de Comissões Especiais de Trabalho remuneradas, salvo
aquelas para as quais não existam cargos na estrutura
organizacional com atribuições semelhantes, bem como
a citação dos responsáveis.
FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que estão presentes os requisitos/pressupostos
de admissibilidade da presente representação, insertos
nos arts. 184 e 177 c/c 186, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Foi apontado pela equipe técnica a seguinte irregularidade:
Nomeação de servidores para comissões especiais de
trabalho para desempenharem tarefas rotineiras mediante gratificação
Segundo informação da equipe de auditoria, a Administração criou remuneração para atividades próprias de
cargos já existentes na estrutura do ente.
Foram criados órgãos de deliberação coletiva denominados de comissões especiais de trabalho por meio de portarias ou decretos, quando tais comissões previam atividades passíveis de serem desempenhadas por servidores da estrutura permanente do quadro municipal.
Com isso, o gestor remunera duas vezes pelo desempenho do mesmo trabalho, quando deveria designar servidores que possuem atribuições como função própria
do cargo.
Importante destacar o Estatuto do Servidor Municipal de
Aracruz (Lei 2.898/2006, Lei 3.523/2011, Lei 3652/2013)
que assim dispõe em seu artigo 110, §2º:
Art. 110. Será concedida gratificação pela participação
www.tce.es.gov.br

em órgãos de deliberação coletiva ou em comissões especiais de trabalho. (Redação dada pela Lei 3529/2011)
§ 1º. Farão jus ao recebimento da gratificação, os servidores efetivos e comissionados, designados por ato do
chefe do Poder Executivo, Poder Legislativo e Presidente de Autarquias para compor as comissões previstas no
caput deste artigo. (Redação dada pela Lei 3529/2011)
§ 2º. Entende-se por Comissão Especial de Trabalho,
aquela nomeada para desempenho de trabalhos especiais, não compreendidos como aqueles de rotina da Administração Pública Municipal, e que não seja atribuição
do cargo do servidor nomeado. (Redação dada pela Lei
3529/2011)
§ 3º. O valor da gratificação a ser paga aos membros das
Comissões Especiais de trabalho e de Órgãos de Deliberação Coletiva será calculada sobre o vencimento do servidor, mensalmente, na seguinte proporção: (Redação
dada pela Lei 3529/2011)
25% (vinte e cinco por cento) para o Presidente;
15% (quinze por cento) para os demais Membros.
Observa-se que a Administração criou remuneração para atividades próprias de cargos já existentes na estrutura do ente. O Prefeito Municipal criou órgãos de deliberação coletiva e as denominou de comissões especiais de trabalho por meio de portarias ou decretos, sendo que tais comissões previam atividades que podiam
ser desempenhadas por servidores da estrutura permanente da Prefeitura.
Importante destacar o artigo 110, §2º, do Estatuto do
Servidor Municipal de Aracruz que assim dispõe:
Art. 110. Será concedida gratificação pela participação
em órgãos de deliberação coletiva ou em comissões espeQuinta-feira, 16 de maio de 2019
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ciais de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 3529/2011)
§ 1º Farão jus ao recebimento da gratificação, os servidores efetivos e comissionados, designados por ato
do chefe do Poder Executivo, Poder Legislativo e Presidente de Autarquias para compor as comissões previstas no caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº
3529/2011)
§ 2º Entende-se por Comissão Especial de Trabalho,
aquela nomeada para desempenho de trabalhos especiais, não compreendidos como aqueles de rotina da Administração Pública Municipal, e que não seja atribuição
do cargo do servidor nomeado. (Redação dada pela Lei
nº 3529/2011)
Observa-se que o Estatuto do Servidor de Aracruz afirmou que a concessão de vantagens ocorreria em trabalhos que não estão na rotina da Administração Pública
Municipal e que não seja atribuição de cargo de servidor nomeado.
A equipe de auditoria desta Corte de Contas apontou 21
Comissões Especiais de Trabalho em que foi constatado
que existem cargos e servidores com competência para
desempenharem a finalidade da Comissão, ocorre que,
ao nomear servidores públicos para as Comissões Especiais de Trabalho prevendo a concessão de gratificações
pagas em decorrência do exercício de atribuições próprias de cargo, mediante prestação de serviço em condições normais de trabalho, remunerou-se duas vezes pelo mesmo trabalho.
Assim sendo, a equipe técnica constatou um débito
de R$ 907.721,80 (novecentos e sete mil, setecentos
e vinte e um reais e oitenta centavos) correspondente a 193.501,1335 VRTEs (R$ 460.919,70), referentes

ao exercício de 2013 e apurou 177.232,0904 VRTEs (R$
446.802,10), referente ao exercício de 2014, totalizando
370.733,2239 VRTEs.
Observa-se, que o cálculo apurou apenas o período compreendido entre janeiro de 2013 a julho de 2014, conquanto os débitos posteriores não devem ficar excluídos
da referida irregularidade.
Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71
da CF/88, o Tribunal de Contas tem o poder de sustar a
execução de atos. Assim também estabelece o inciso XI
da CE/89.
A concessão de gratificação pelas Comissões Especiais
de Trabalho, cujas atribuições são próprias de servidores
de seu quadro, ocorre mês a mês e ano após ano, com
isso, entendo ser necessário a concessão de medida cautelar nesse momento processual para se evitar o aumento de lesão ao erário municipal.
Deste modo, a Prefeitura deve suspender a instituição
de Comissões Especiais de Trabalho remuneradas, exceto aquelas para as quais não existam cargos na estrutura
organizacional com atribuições semelhantes.
Assim, de acordo com o disposto nos artigos 124 da Lei
Orgânica desta Corte de Contas:
Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão de mérito,
o Tribunal de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares.
Entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, tendo em vista a presença do
receio de grave lesão ao erário e risco de ineficácia da
www.tce.es.gov.br

decisão de mérito.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica e, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. Conceder medida cautelar, de acordo com o artigo
376, inciso I e II do Regimento Interno desta Corte de
Contas no sentido de DETERMINAR a suspensão da instituição de Comissões Especiais de Trabalho remuneradas, exceto aquelas para as quais não existam cargos na
estrutura organizacional com atribuições semelhantes.
1.2. DETERMINO a OITIVA DAS PARTES, preferencialmente por meio eletrônico, do Sr. Jones Cavaglieri (Prefeito
Municipal de Aracruz), para que no prazo de 10 (dez)
dias, cumpra a decisão, e publique extrato na imprensa oficial quanto ao teor da decisão, bem como comunique as providências adotadas a este Tribunal, conforme
o disposto no artigo 307, § 4º do Regimento Interno desta Corte de Contas.
1.3. Notificar o Sr. Jones Cavaglieri – Prefeito Municipal
de Aracruz, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe a cópia integral dos processos administrativos
que abarcaram as Portarias: 12.138/2013, 12.224/2013,
12.238/2013, 12.249/2013, 12.254/2013, 12.269/2013,
12.272/2013, 12.274/2013, 12.276/2013, 12.278/2013,
12.287/2013, 12.291/2013, 12.310/2013, 12.347/2013,
Quinta-feira, 16 de maio de 2019
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12.358/2013, 12.396/2013, 12.408/2013, 12.421/2013,
12.640/2014, 12.667/2014, 12.799/2014 que designaram os membros integrantes de cada comissão.
1.4. Citação do Sr. Marcelo de Souza Coelho, nos termos
do artigo 56, II, da Lei Complementar 621 e artigo 157, III
do Regimento Interno desta Corte de Contas, para que,
no prazo de 30 (trinta) dias, apresente alegações de defesa, bem como documentos que entender necessários,
em razão da seguinte irregularidade:
1.4.1. Nomeação de servidores para comissões especiais
de trabalho para desempenharem tarefas rotineiras mediante gratificação.
1.4.2. Determino o encaminhamento de cópia integral
da Instrução Técnica Inicial nº 00686/2018-7, para remessa aos interessados, juntamente com o Termo de Citação e notificação.
1.4.3. Advertências:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012;
b) Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro da família
ou empregado do responsável ou do interessado;
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na
forma do artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar
621/2012 e regulamentado pela Resolução TC 262/2013;

meios em direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral, deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas quando do julgamento dos presentes autos, cuja
data será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação
da pauta de julgamento na forma do art. 101 do mesmo
diploma regimental, tudo em observância aos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da publicidade;
e) Para fins de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei
Complementar 621/2012, os responsáveis deverão observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas na Instrução Técnica Inicial;
f) Ressalto que o não atendimento desta decisão poderá
implicar em sanção de multa, conforme disposição dos
arts. 135, §2º, da LC 621/12 e 391, do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 15/05/2019 – 14ª Sessão da Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator) e Rodrigo
Coelho do Carmo;
5. Membro do Ministério Público de Contas: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os
www.tce.es.gov.br

Atas das Sessões - 2ª Câmara
9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA 3/4/2019
Aos três dias do mês de abril 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 9ª 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 especial de contas em
substituição ao procurador-geral, o senhor conselheiro
substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 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
8ª Sessão Ordinária de 2019 do colegiado, antecipadamente encaminhada pela secretária-adjunta das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros,
conselheiro substituto e procurador; sendo aprovada à
unanimidade. – OCORRÊNCIAS – 1) Após a fase de devoluções dos processos com pedido de vista, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, inverteu a ordem da pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando à leitura do relatório do
processo TC-9304/2016, que trata de Prestação de ConQuinta-feira, 16 de maio de 2019

35

ATOS DA 2a CÂMARA

tas Anual de Ordenador do Consórcio Intermunicipal de
Saúde da Micro-Região do Caparaó, exercício de 2015
concedendo, em seguida, a palavra ao Dr. Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, representando a Srª Vera Lúcia
Costa, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou o processo de pauta, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráficas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. ALTAMIRO FRONTINO THADEU – Senhor
presidente e relator; demais conselheiros, representante do Ministério Público, serventuários, advogados, pessoas que acompanham a presente sessão, bom dia a todos! Este tema, senhor presidente e relator, na sessão
passada, este processo estava pautado e havia um processo similar na relatoria do doutor Rodrigo Coelho.
Mas, há três ou quatro sessões passadas, tive a oportunidade de tratar este mesmo tema, especificamente sobre o Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do
Caparaó. Em razão de ser um tema recorrente, peço vênias para fazer um breve resumo do que se trata e, para
não me alongar mais, requerendo a juntada do presente memorial, já que o que é tratado aqui é basicamente
a mesma coisa que já tem sido ventilado, e os processos
já estão maduros para iniciarem os seus respectivos julgamentos. Na verdade, o consórcio intermunicipal de
saúde da microrregião do Caparaó, como tenho demonstrado nas sustentações passadas, dos processos
que foram pautados, é um consórcio que está na sua
inatividade. Desde o ano de 2012, a ora defendente,
sra. Vera Lúcia Costa, assumiu o seu primeiro ano de governo no ano de 2013. E, desde 2013, mais precisamente, no dia 24/01/2013, onde foi deliberado entre todos

os municípios que compõem o consórcio, que esse consórcio deveria ser extinto. Tenho relatado e, na sustentação oral da sessão passada, inclusive sobre a presidência do doutor Domingos, após a realização da sustentação oral, sua excelência fez uma importante colocação de alguns casos que, inclusive, já foram enfrentados por este Tribunal, que versam sobre a dificuldade de
se dar baixa em CNPJ’s criados. Porque, hoje, tanto para
iniciar um procedimento de constituição, seja de uma
entidade sem fins lucrativos, ou uma entidade com fins
lucrativos, uma empresa, nesse caso, o procedimento
de criação de um CNJ é algo muito simples, célere e rápido. No entanto, quando se depara na possibilidade de
dar baixa a esse CNPJ, a burocracia é demais severa. Razão pela qual a ordenadora de despesa, senhora Vera
Lúcia Costa, então prefeita em exercício no município de
Guaçuí e atual presidente deste consórcio, que tem um
único propósito hoje, na sua luta em conseguir dar baixa a esta entidade. Estou juntando documentação comprovando que foram encerradas as contas bancárias;
que já existe um procedimento de baixa tramitando perante à Receita Federal. No entanto, por razões alheias
a senhora Vera Lúcia Costa, este consórcio ainda não
conseguiu ter a consumação da sua extinção. Também
registro na sustentação oral e no presente memorial,
que as presentes irregularidades aqui versadas, são de
natureza meramente formal, que não tem o condão de
repercutir negativamente, ao ponto de ensejar uma desaprovação das contas, razão pela qual, a defesa entende que, diante de tudo que está sendo trazido e diante
de tudo que está sendo exposto, essas contas mereceriam, na visão da defesa, uma ressalva, recomendação
ou uma aprovação com ressalvas. Mas, nunca, um indiwww.tce.es.gov.br

cativo de reprovação, porque não tem nenhuma irregularidade, não tem nenhum dano ao erário, nenhum gasto de, sequer, um centavo, que pudesse repercutir de
forma negativa, ao ponto de desaprovar a prestação
das contas que ora estão sendo analisadas. Então, são
essas as considerações que a defesa tem a registrar, senhor conselheiro relator. E, estamos, também, requerendo a juntada do presente memorial com os documentos comprobatórios que a defesa fez menção aqui,
na sustentação oral. São estas as considerações. Muito
obrigado! O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – Agradeço ao doutor Altamiro. Autorizo a
juntada das notas taquigráficas e de eventuais documentos. Retiro o processo de pauta. (final)” 2) Ato contínuo, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, inverteu a ordem da pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando à leitura
do relatório do processo TC-1433/2018, que trata de
Inspeção na Companhia de Transportes Urbanos da
Grande Vitória, concedendo, em seguida, a palavra ao
Dr. Elifas Moura, representando o Sr. Marcelo Rios Cravo, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra
ao relator, sua excelência manteve o processo em pauta, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráficas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR – Eminente conselheiro relator, dr. Sérgio; eminentes demais
conselheiros e representante do Ministério Público, boa
tarde! É com satisfação que retornamos a esta Casa para fins de, neste momento, representar, falar em nome
do sr. Marcelo Rios Cravo. O sr. Marcelo é um técnico da
Ceturb, já irá completar 31 anos de Casa, efetivo, conQuinta-feira, 16 de maio de 2019
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cursado da Ceturb, a quem nunca foi implicada nenhum
tipo de questão relativa ao Tribunal. É a primeira oportunidade em que ele vem se defender perante o Tribunal. Pedimos vênia para tratar das razões de defesa do
sr. Marcelo. A questão vinculada ao Processo TC1433/2018 leva em conta uma auditoria realizada pela
área técnica e de tecnologia do Tribunal de Contas para
fins de apurar os atos que vem sendo executados tanto
pela Setop, quanto pela Ceturb, após a realização da licitação Transcol. No curso do ano de 2018, foi o implicado, sr. Marcelo, na condição de gerente de estudos econômicos da Ceturb-ES, citado para conhecimento da Decisão Segex nº 253/2018, que determinou a sua ciência,
para, no prazo regimental, apresentar resposta aos termos propostos na ITI 246/2018. Após a citação e manifestação, por parte desse implicado, a Instrução Técnica
Conclusiva ITC-03017/2018-5, ainda que reconhecendo,
em parte, como plausível as justificativas apresentadas,
manteve os indicativos de irregularidades relativos aos
itens acima apontados, que serão abaixo declinados.
Que, na intepretação desse implicado, não merecem
prosperar, na forma dos argumentos já apresentados
em sede das informações prestadas nestes autos e do
que mais segue adiante justificado. Dos achados de auditoria, o primeiro é referente ao item 2.1 da ITC, referente à utilização, no ano de 2018, de metodologia distinta da estabelecida em contrato, para a apuração dos
índices constantes na fórmula paramétrica. Vou tentar
resumir esse item, porque ele é muito simplório, diferente dos demais. No caso do item 2.1, a área técnica
concordou, praticamente, com todas as justificativas
apresentadas pelo sr. Marcelo e os demais envolvidos.
O contrato do Transcol, ambos os contratos, são dois

consórcios, possui uma forma paramétrica, para fim de
reajuste anual das tarifas que são praticadas. Dentre os
índices, os elementos, essa forma paramétrica é bastante extensa, bastante complexa. Mas, dentre os itens,
os insumos insertos dentro dessa planilha, para fim de
recomposição, são três os itens levantados pelo Tribunal. Primeiro, referente à aplicação do IGP-DI; o segundo, referente ao reajuste do preço do litro do óleo diesel; e o terceiro, referente ao regime de pessoal. Esses
dois primeiros, IGP-DI e óleo diesel, foram acolhidas as
justificativas apresentadas pelo Marcelo. A situação é
bem simples. A fórmula paramétrica adotou, como parâmetro, que se aplicasse o mês de dezembro de cada
ano como mês base para fim de aplicação de reajuste.
Só que, toda vez que se chegava ao final do ano, após
2014, logicamente - o contrato iniciou a execução em
agosto de 2014, o contrato Transcol - toda vez que a Ceturb, juntamente com a Setop, ela ia aplicar esse índice,
ia buscar perante a FGV e demais entidades ANP, elementos para o fim de aplicar a metodologia do reajuste
do IPDI e do óleo diesel, não havia disponibilizado pelas
entidades esse índice. Razão pela qual, a Ceturb editou
uma norma e nessa norma foi estabelecido que seria
adotado o mês de novembro, ao invés do mês de dezembro, como parâmetro. Por uma razão bem lógica:
não era possível aguardar, para se aplicar o reajuste da
tarifa em momento posterior, também não era possível
aguardar, utilizar o parâmetro que não existia. Porque a
entidade, tanto a FGV, quanto a ANP, não apresentava
os índices. A questão foi submetida à equipe técnica,
que concluiu da seguinte forma: Assim, apesar de os
cálculos dos reajustes realizados até o momento não terem seguido estritamente o disposto nos contratos, não
www.tce.es.gov.br

há que se falar em irregularidade na atuação, tendo em
vista a impossibilidade temporal de se atender o procedimento de reajuste disposto no instrumento. E, prosseguiu dizendo o seguinte: do ponto de vista econômico financeiro, a alteração da data base de dezembro para
novembro de cada ano não causará impactos relevantes no contrato. Isso porque, apesar de ocorrerem pequenas variações dos índices, essas diferenças compensar-se-ão. Assim, haverá ano em que o fator de reajuste
será um pouco maior, se for considerado o mês de novembro, como referência. Porém, em outros poderá ser
menor, compensado um no outro. O único indicativo
que a área técnica formulou, com a questão do IGP-DI e
do óleo diesel, foi que o Estado, por intermédio do poder
concedente, a Setop, adote as medidas no sentido de
via contratual, repactuar essa data base, não como dezembro, mas como novembro. Isso, inclusive, é objeto
de proposição por parte da área técnica a esta Câmara,
para fim de que seja cientificado o secretário de transporte, para fim de aplicação, dessa modificação formal
que, uma vez aplicada, não gerará qualquer prejuízo na
forma mencionada pela própria área técnica. O segundo ponto, referente à forma paramétrica, se refere à
questão de variação de despesa com pessoal. Na avaliação da ITC, a planilha realizada para cálculo do reajuste, relativo a esse item, considera apenas o salário,
acrescido de encargos, multiplicado pelo fator de utilização de cada categoria. Na visão da ITC, ao utilizar esses parâmetros, a metodologia aplicada não considerou
a variação ocorrida na despesa absoluta referente à
pessoal, sendo que o percentual apurado anualmente
sofre distorções em relação à realidade dos custos com
pessoal. Ainda, segundo a ITC, a Ceturb já realizou os
Quinta-feira, 16 de maio de 2019
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cálculos considerando os novos percentuais indicados
pelo próprio Tribunal no processo Ceturb 2415/2017,
sendo que o desconto obtido foi reduzido exclusivamente o valor do subsídio. Porém, ainda segundo a ITC, não
se verificou no processo da Ceturb 2415/2017, nenhum
comentário acerca das providências que serão adotadas em relação ao valor já pago a maior do período de
janeiro, fevereiro e março. E aí, vimos esclarecer. Segundo dados extraídos da própria ITC, então deve a Ceturb
promover o desconto dos valores pagos a maior, no período de janeiro, fevereiro e março, nos montantes próximos subsídios a serem repassados. Fato esses, conselheiros, que já foi providenciado, conforme comprovantes que serão juntados em anexo aos presentes memoriais. Ainda nos termos da ITC, a Ceturb, em sua defesa,
informou que a metodologia aplicada se encontra definida no artigo 3º da Norma Complementar 1/2015/Ceturb, que constitui documento hábil, revestido de legalidade, para fins de aplicação. É bem simples. A forma e
a metodologia utilizada pela Ceturb, para fins de aplicação da variação do índice referente à regime de pessoal,
foi regulamentada pela Ceturb. Havia uma norma. A
Norma Complementar 1/2015. Essa norma vem sendo
contestada pela área técnica, que entende que deva ser
feito um cálculo mais abrangente. A Ceturb já adotou
esse parâmetro no processo Ceturb 2415/2017. Então,
entendemos por saneada a questão. Colocamos o seguinte: não obstante a isso, as observações realizadas
pela equipe técnica deste Tribunal serão encaminhadas
pela Ceturb ao Poder Concedente, a fim de que avalie e
implemente de forma a evitar quaisquer prejuízos, nos
moldes dos argumentos apresentados pela área técnica
em sede da ITC. Uma vez realizadas esses ajustes, certa-

mente a questão ficará saneada, bastando, meramente,
que, dando sequência ao que já foi feito na Ceturb, seja
levado ao conhecimento do poder concedente, a necessidade de eventual ajuste na norma da Ceturb. E, uma
vez ele anuindo, a Ceturb fará alteração e promoverá o
ajuste, sem qualquer tipo de prejuízo. O segundo item
de achado é um pouco mais complexo e refere-se ao
processo de apuração da demanda com risco de comprometimento da integridade dos dados. O que é isso?
Irei falar de uma forma mais aprofundada. Mas, basicamente, a Ceturb já vem, há longo tempo, adotando como parâmetro de fiscalização uma forma de – vamos à
leitura da defesa, porque acho que fica mais claro. A verificação do relatório emitido na ITC-3208/2018, quanto
ao presente tópico, sugere responsabilidade por parte
deste Implicado quanto “não proposição de correções
no processo de gestão e operacionalização do Sistema
de Bilhetagem Eletrônica” relativo ao Transcol. Segundo afirmado pela área técnica, a Ceturb continua adotando como esteio para a finalidade da emissão de seus
relatórios internos os dados receptados pelo sistema
próprio, sistema da Ceturb, por ela desenvolvido, denominado Winsiturb, em detrimento de uma maior prospecção quanto a emissão de um número maior de relatórios acompanhados do Sistema SBE. Na visão da área
técnica deste Tribunal, a não designação de correções a
respeito da forma de controle e ao acesso ao SBE enseja
potencial risco do comprometimento da integridade dos
dados, passíveis de serem alterados, muito embora tenha sido certificado, de outro lado, que não foram identificados registros em nenhum dos sistemas analisados
do comprometimento quanto a rastreabilidade das
operações realizadas. Antes do enfrentamento relativo
www.tce.es.gov.br

ao presente item, apontado pela área técnica, há que
ser apreciada e contextualizada questão precedente, relativa à fase interna do processo licitatório envolvendo
o edital do Transcol, tendo como objeto a outorga da
concessão para a exploração do Serviço Transcol. Em 25
de julho de 2014, foram assinados os Contratos nº 008
e 009/2014 com os Consórcios Atlântico Sul e Sudoeste,
respectivamente, para um prazo de concessão de 25
anos, tendo a operação se iniciado em 24 de agosto de
2014. E, como é de conhecimento deste Tribunal, em 09
de janeiro de 2015, o Ministério Público Especial de
Contas ingressou com representação em face do então
secretário da Setop, perante este Tribunal, que ensejou
na instauração do Processo TC-434/2015, tendo, naquela oportunidade, apontado pela constatação de diversos indicativos de irregularidades no procedimento licitatório instrumentalizado no Edital de Concorrência
02/2014, tendo sido listado dentre eles o seguinte –
item 2.7, que relatou uma: excentricidade de disposição
editalícia que permite que as próprias concessionárias
operem a Câmara de Compensação Tarifária e, em consequência, defina o valor do subsídio, bem como o Sistema de Bilhetagem Eletrônica. O foco é a questão da bilhetagem eletrônica. Em virtude disso, como forma de
correção da distorção acima apontada, em 20 de dezembro de 2015, foi assinado entre o poder concedente
e as empresas concessionárias do Sistema Transcol o
Primeiro Termo Aditivo aos Contratos de Concessão outorgados pelo Poder Público Estadual no ano de 2014,
tendo sido identificados dentre os Itens contemplados
nos referidos aditivos, o seguinte – aqui está a questão
central, é a cláusula XIX, referente aos direitos e prerrogativa do poder concedente. Em sede do primeiro termo
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aditivo, Contrato Transcol, foi estabelecido o seguinte:
“O poder concedente, no caso o Estado, concentrará em
acervo próprio por ele definido e regulamentado a totalidade dos dados gerados pelos Sistemas de Bilhetagem
Eletrônica e de monitoramento, garantindo a originalidade dos dados em formato primário, sem qualquer
processamento, assegurando às concessionárias o direito a obtenção dos dados no mesmo formato”. E, seguiu o aditivo definindo, ainda, que o poder concedente
contratará empresa de auditoria independente, a qual,
após os dois primeiros anos de vigência desse contrato,
e depois, a cada três anos, ou em periodicidade inferior,
sempre que julgar necessário, justificadamente, e processo administrativo, verificará a garantia da integridade dos dados. Então, foi definido, mediante aditivo ao
contrato do Transcol, que é o primeiro aditivo, que o Estado tomou para si o dever de contratar uma empresa.
Depois vou explicar. O Sistema de Bilhetagem Eletrônica
é um sistema altamente complexo. É um sistema que
demanda a interveniência de empresas de renome nacional e quiçá internacional. E, para a sua implementação, o Estado corrigindo um equívoco praticado no edital, tomou para si o dever de migrar os dados no Sistema de Bilhetagem Eletrônica, que hoje é explorado por
uma empresa chamada Empresa 1, uma empresa contratada antes da licitação até do Transcol. Quer dizer,
migrar esses dados para um servidor, que é o servidor
até da Prodest. Estamos juntando, inclusive, o convênio
com a Prodest, que foi estabelecido entre a Ceturb e a
Prodest. Migrar esses dados para um servidor e, a partir
daí, o Estado ter para si as informações completas referentes ao sistema de bilhetagem. Fora isso, foi definida
uma auditoria, também contratada de uma empresa de

especialização, no início do contrato, nos dois primeiros
anos; depois, a cada três anos ou sempre que julgar necessário, para fins de implementação das correções.
Voltando a reafirmar: há a verificação da migração,
tanto da migração dos dados, quanto... Então, a migração desses dados são altamente complexos. E, aí, vem a
questão que o Marcelo gostaria de levar à frente. Seguimos dizendo o seguinte: temos, portanto, que diante da
complexidade envolvida, na verificação do Sistema de
Bilhetagem Eletrônica pelo Poder Concedente, fixado no
primeiro termo aditivo, foram atribuídos pelo Estado. O
Estado tomou para si, então, o dever de contratar uma
empresa para fins de realizar a migração e, também,
para fins de realizar auditoria. Pois bem! Diante da
constatação manifesta da fixação do primeiro termo
aditivo aos contratos de concessão da adoção de medidas acima indicadas pelo poder concedente, fica o questionamento: como imputar ao implicado a responsabilidade de adoção de medidas referente ao sistema de bilhetagem? Talvez a equipe técnica designada não tenha
a exata compreensão. Mas tanto a migração dos dados
do Sistema de Bilhetagem Eletrônica para um acervo
próprio do poder concedente, quanto a sua auditagem,
envolvem aspectos altamente complexos, demandando
a presença de equipes altamente qualificadas, representadas pela contratação de empresas de renome no
mercado nacional e quiçá mundial, devido à elevada
complexidade advinda no referido Sistema. Diante desses elementos, nobres conselheiros, como exigir de um
gerente de estudos econômicos, cuja gerência é composta de apenas três técnicos em transporte, a adoção
de medidas que foram reservadas ao próprio poder concedente e que demandam o envolvimento da contratawww.tce.es.gov.br

ção de empresas altamente qualificadas para o atingimento dos objetivos pretendidos? Com o devido respeito, nobres conselheiros, mas as atribuições rotineiras
conferidas ao presente implicado, sr. Marcelo, na referida Gerência de Estudos Econômicos da Ceturb, demandam um plexo de atribuições e atividades que acaso venham a ser bem assimiladas e conhecidas, não abrem
margem a que lhe seja imputada a responsabilidade
pretendida pela ITC, na presente Tomada de Contas. De
fato, essa não foi a opção administrativa levada a efeito
pelo poder concedente quando no curso da elaboração
do Primeiro Termo Aditivo, aos Contratos de Concessão
do Sistema Transcol, ciente do emaranhado de atribuições e complexidades envolvendo o Sistema SBE, tomou
para si a obrigação de disciplinar as complexas medidas
envolvendo tanto a migração dos dados do Sistema de
Bilhetagem Eletrônica para um acervo próprio do Estado quanto a sua auditagem. Não há, portanto, que ser
imputado a esse implicado a reponsabilidade quanto a
“não proposição de correções no processo de gestão e
operacionalização do Sistema de Bilhetagem Eletrônica
– SBE”, relativo ao Transcol. Uma, porque as proposições e ajustes necessários à correção do SBE, no Edital
Licitatório Transcol, já foram empreendidas pelo poder
concedente desde o ano de 2015, quando da definição
do Primeiro Termo Aditivo. Duas, pelo fato de não serem desse implicado as atribuições conferidas por aquele instrumento aditivo. Três, diante da evidente complexidade que envolverá os ajustes definidos pelo Poder
Público Concedente. Que já estão sendo executadas por
empresa de auditoria independente, fiscalizada pela
Prodest e demandarão a interveniência de empresas altamente qualificadas e renomadas para o atingimento
Quinta-feira, 16 de maio de 2019

39

ATOS DA 2a CÂMARA

das finalidades pretendidas pelo Estado do Espírito Santo, conforme convênio em anexo. Será juntado, juntamente com os memoriais, o convênio realizado entre a
Ceturb e a Prodest, para fins de fiscalização e contratação dessa empresa independente, que, pela informação
que tenho, já está em dias de execução a tal migração.
O item seguinte refere-se a divergências não formalmente justificadas entre as consolidações disponibilizadas à Ceturb e os lançamentos individuais do SBE. Apesar de a nomenclatura do 2.3 ser complexa, basicamente o que está se tratando é o seguinte: existe uma forma
de controle, realizada até anteriormente à licitação pela
Ceturb dos dados econômicos, para fins de submetê-los
à câmara de compensação. E, essa forma de controle é
uma forma que utiliza como parâmetro o controle da
catraca. É um controle feito, a Ceturb hoje tem - apesar
de áreas de estudos econômicos ter três técnicos e um
gerente – duzentos empregados. E esses fiscais da Ceturb realizam diuturnamente, nas catracas in loco, nos
ônibus, a fiscalização da demanda, da receita, do quantitativo de informações econômicas, para fins de modular, tabular essas informações. Isso ser implantado em
um programa chamado de Winsiturb. Bem antes da licitação, como atualmente, conforme informações da
área técnica, esse controle manual in loco é realizado
pela Ceturb, que, também associado a outras formas de
controle, segundo os técnicos, em transporte, é o meio
mais eficiente e seguro de se controlar os dados que são
levados à câmara de compensação. Em que pese essas
informações repassadas pela área técnica da Ceturb, há
um entendimento aqui do Tribunal que deveria ser considerado mais a fundo a questão do Sistema de Bilhetagem Eletrônico. O Sistema de Bilhetagem Eletrônico é

aquele sistema que, validado por cartões, que autoriza
a realização do transporte, via simples, transmissão de
dados, via cartão magnético. A Ceturb e os técnicos têm
plena ciência da importância desse sistema. Como informado anteriormente, esse sistema, que é operado
por uma empresa chamada Empresa 1. Uma empresa,
salvo engano, de São Paulo. Esse sistema está sendo migrado para o banco de dados da Prodest e servirá como
parâmetro para fins de fiscalização em conjunto com o
sistema Winsiturb, que é esse sistema manual. Nesse
item 2.3, foi apurado por parte da área técnica, analisando o período de vigência do contrato, uma divergência entre as informações do Winsiturb, que é desse controle manual, e do SBE que, segundo a área técnica – estamos falando aqui de um total considerado de
195.630.377 passageiros - nesse universo de dados, foi
identificada uma suposta divergência de valores entre
um sistema e outro, em um percentual de 0,069%. Estamos falando de 195 milhões de passageiros. E, aí, chegou-se a um valor de R$ 219.000,00, referente a essa divergência – R$ 219.661,00. Seria importante falar a respeito. Antes de analisarmos aspectos relativos ao presente achado, é imperativo que seja levado ao conhecimento deste egrégio Tribunal um breve panorama a
respeito dos meios de controle empregados pela Ceturb
utilizados para subsidiar os atos da câmara de compensação tarifária. Em que pese o diminuto quadro de pessoal designado para gerência de estudos econômicos,
que se limita a três técnicos de transporte e esse implicado gerente, a Ceturb possui em seus quadros um contingente superior a 200 empregados. Sua fiscalização,
além de atuar em diversas outras áreas de controle,
atua, diuturnamente, realizando vistorias físicas em towww.tce.es.gov.br

das as catracas dos ônibus vinculantes do sistema. Fato
esse representado nos boletins de controle diário, chamado BCD. É com base nesses dados, extraídos in loco,
nas operações de fiscalização, que a Ceturb dimensiona
os aspectos econômicos de controle dos dados relativos
à operação do Sistema Transcol. Essas informações colhidas in loco diretamente nas catracas são diuturnamente implantadas em um programa desenvolvido pela
Ceturb denominado Winsiturb, que conjuntamente com
o cruzamento de dados gerados das garagens, colhidos
via sistema de transmissão de dados, são tratados e
possibilitam o controle das informações relativas ao Sistema Transcol. E esse mecanismo de controle independe das informações recepcionadas do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, que apesar de ser também importantes não substitui a relevância do controle realizado pela
fiscalização diretamente no local da operação. Em que
pese os apontamentos apresentados no relatório emitido pela equipe de auditoria deste, a intepretação dos
dados levantados, além de extremamente complexa,
envolve uma série de variáveis que deverão ser analisadas de forma meticulosa por parte da Ceturb-ES, para
somente ao final se chegar a uma conclusão confiável.
Para tanto, informamos que foi aberto o processo Ceturb nº 1718/18, notificando preliminarmente os Consórcios Atlântico Sul, Sudoeste, e em obediência ao contraditório, para que se manifestem a respeito dessa suposta divergência apontada nesse achado, que representa apenas 0,069% dos 195.630.377 passageiros registrados no SBE. Deixando claro, que na eventualidade
da confirmação efetiva de qualquer divergência entre
os mecanismos do SBE em relação ao Winsiturb, A Ceturb, por intermédio de sua diretoria, cientificará o poQuinta-feira, 16 de maio de 2019
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der concedente para a glosa de eventual valor, apurado
a maior, do montante de subsídio repassado, a cada decêndio, pelo Governo do Estado, de forma a extirpar
quaisquer possíveis prejuízos. Tive contato com o sr.
Marcelo, hoje, e a informação por ele passada é de que,
a título de subsídio, o Estado repassa a cada dez dias
para cada um dos consórcios o valor de dois 2,5 milhões
de reais, a cada decêndio. Estamos falando aqui de uma
divergência, de um período longo, de 0,069%, que envolve o valor de 219 mil reais. Fica claro que no contrato de 25 anos, e também num curto intervalo de tempo,
uma vez verificada efetivamente essa divergência, foi
aberto contraditório, poderá facilmente o poder concernente, no decênio respectivo, realizar glosa desse valor
para com relação às empresas. O Estado detém essa
prerrogativa, isso tem previsão contratual, vem sendo
feito em outros casos. Inclusive, neste mesmo processo,
foi feito com relação à questão referente ao dissídio coletivo que os empresários conseguiram reduzir o valor.
Isso foi refletido em uma redução do valor da tarifa. Isso
foi aplicado. Essa redução do subsídio foi feita da mesma forma. Então, não identifica o implicado, nesse caso,
sua responsabilidade em promover qualquer ressarcimento. Sendo que será plenamente viável, caso identificar o certificado a relação da glosa. O item 2.4, insuficiência de relatórios de auditoria no sistema de bilhetagem. É importante frisar, e dimensionar o que foi dito
anteriormente, que o estado tomou para si, mediante
ao primeiro termo aditivo, a obrigação de migrar os dados originários do sistema de bilhetagem eletrônica para um acervo próprio. Feito isso, essa questão referente
à emissão de relatório de auditoria por uma terceira
empresa ou por intermédio dos próprios consórcios cai

por terra, porque, uma vez implementada essa migração, o poder concedente terá todas as informações de
forma originária sem qualquer tipo de violação ou insegurança. Então, na avaliação do implicado, sr. Marcelo,
mesmo que o assunto envolvia a Secretaria de Transporte, feita essa migração, não haverá qualquer inconveniente com relação ao julgamento da impossibilidade
desse item, o 2.4. São essas as informações que o sr.
Marcelo queria passar aos nobres conselheiros. Gostaria de pugnar pela juntada do presente memorial e dos
documentos que vão comprovar tanto a glosa relativa
àqueles três meses apurados pelo Tribunal de Contas,
no processo Ceturb, quanto a existência de convênio já
assinado entre a Setop e a Prodest, para fins de legitimar essa migração dos dados na forma e no cumprimento ao que está estabelecido no primeiro termo aditivo ao contrato Transcol. Muito obrigado! O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – Agradeço. Solicito a juntada de notas taquigráficas e de documentos. Vou adiar o processo porque ainda existe solicitação de... Adio para a próxima sessão. (final)” 3) Em
seguida, 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 RODRIGO COELHO DO CARMO,
que procedeu à leitura do relatório do processo TC5516/2015, que trata de Prestação de Contas Anual de
ordenador da Prefeitura Municipal de Guarapari, exercício 2014, concedendo, em seguida, a palavra ao Dr.
Otávio Junior Rodrigues Postay, representando o Sr. Orly Gomes da Silva, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência manteve o processo em pauta, solicitando a juntada aos autos das nowww.tce.es.gov.br

tas taquigráficas e de eventuais documentos trazidos
pelo interessado, tudo conforme notas taquigráficas a
seguir transcritas: “O SR. OTÁVIO JUNIOR RODRIGUES
POSTAY – Eminente senhor presidente conselheiro, senhores conselheiros, senhor procurador de contas, advogados, serventuários, demais presentes, bom dia! Como já bem relatado pelo douto relator, trata-se da PCA
de ordenador do prefeito Orly Gomes. Preciso contextualizar com relação à época dos fatos. Enquanto a PCA
de gestor do prefeito Orly Gomes, a qual a citação chegou em seu domicílio, inclusive já julgada com trânsito
e arquivada, foi atendida perfeitamente. Agora, a PCA
de ordenador, que é aquela que, em tese, chega diretamente ao setor contábil do município, o ex-prefeito, então de 2014, entrou nas suas pautas ordinárias dentro
do município. Então, isso chega à Secretaria de Fazenda
para o contador, não chegou, de imediato, ao prefeito.
Portanto, como já relatado pelo conselheiro, teve sua
revelia decretada. E todos os pedidos de reiteração com
relação a prazo foram feitos diretamente pela Secretaria de Fazenda, pois eram itens a qual competia a Secretaria de Fazenda e que não tinha capacidade e condição, naquela época, de atender. Guarapari passou por
uma contabilização no ano de 2013 e 2014 com relação
à assessoria contábil. Tinha um quadro totalmente defasado, como já dito aqui em outros processos do prefeito Orly Gomes no ano de 2013, de 2014, 2015, então
a Secretaria de Fazenda, realmente, não tinha a menor
estrutura de atendimento. A Secretaria de Fazenda não
tinha assessoria contábil, passou por quatro ou cinco
subsecretários de Fazenda num período de um ano. E
quando ele assumiu a gestão, também contava com o
contrato de assessoria que foi rescindido, inclusive, com
Quinta-feira, 16 de maio de 2019
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o voto parecer deste Tribunal, que entendia pela ilegalidade. Então, por essas razões, o prefeito Orly Gomes teve a sua revelia decretada na PCA de ordenador, que essa atual matriz de responsabilidade caberia basicamente todos os pontos aqui elencados caberiam à Secretaria de Fazenda. Repito que a PCA de gestor, do ex-prefeito, que é a PCA do Processo TC-5517, teve seu primeiro
voto da lavra do doutor Domingos Taufner com relação
à rejeição. Entramos com recurso de reconsideração.
Todos os pontos que estavam na ITI e na ITC foram rechaçados e, possivelmente, atendidos. E houve trânsito
em julgado desse processo, inclusive no final do ano
passado com arquivamento por definitivo. E os pontos
deste processo, 5516, ao qual é a primeira vez que nos
pronunciamos, foram: ausência de comprovação de recolhimento do IPG e do INSS, divergência dos valores
apurados na folha de pagamento, registro contábil do
Instituto de Previdência, divergência patrimonial, divergência no inventário e não envio do inventário. Então,
foram apontamentos técnicos de divergências. Essas divergências também constam no 2.5 e 2.6 da ITC do Processo TC-5517 que foi atendido, que foi arquivado, inclusive julgado pela aprovação com ressalva. Por esse
entendimento, requer a vossa excelência a juntada dos
documentos com relação a todos os termos do Recurso
de Reconsideração do Processo TC-5517, a qual retrata
também os 2.5 e 2.6 da ITC do Processo 5517. Os pontos
deste processo, o qual falamos agora, também constam
nos pontos 2.5 e 2.6 da ITC do Processo 5517, que já
houve trânsito em julgado com o arquivamento. O solicitante requer a juntada dos documentos com relação
ao mesmo Recurso de Reconsideração que trouxemos
para ser desentranhada a parte a qual compete aqui.

Tanto que os bimestres de 2014 já foram todos julgados
e arquivados, não resta nenhum outro processo no ano
de 2014, a não ser este processo. Inclusive até mesmo
pelo fato da sua revelia. E um outro ponto importante é
que precisamos abordar é que na ITC do processo o qual
estamos defendendo não consta na matriz de responsabilidade. Então, todos os pontos aqui são pontos extremamente técnicos que em sua matriz deveriam ser diversificados, não somente ao prefeito, foram imputados
de forma total ao prefeito. Então, também requeremos
com relação impugnar a ausência da matriz de responsabilidade na ITC da PCA do Processo TC-5516, o qual
estamos defendendo. Era o que continha. Bom dia a todos! O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO - Senhor presidente, defiro a juntada dos documentos, solicito a juntada das notas taquigráficas e adio o
processo. (final)” 4) Ainda nesta fase, 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-3430/2017, que
trata de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz, exercício 2016, concedendo, em seguida, a palavra ao Dr.
Felipe Osório dos Santos, representando o Sr. Marcelo
de Souza Coelho, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou o processo de pauta, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráficas e de eventuais documentos trazidos
pelo defendente e o encaminhamento dos autos à área
técnica, tudo conforme notas taquigráficas a seguir
transcritas: “O SR. FELIPE OZÓRIO DOS SANTOS – Boa
www.tce.es.gov.br

tarde, senhor presidente, Dr. Sérgio Borges, ilustre relator, Dr. João Luiz Lovatti; Dr. Domingos Taufner; Dr. Rodrigo Coelho; ilustre representante do Ministério Público; serventuários; colegas presentes. Primeiramente,
quero fazer uma observação, que este tema é um tema
bastante instigante e tenho estudado um pouco sobre
os Institutos de Previdência. E, talvez, o grande mal disso está lá na raiz da Constituição de 1988. Que, aliás, é
a reforma que está sendo debatida agora, que é a Previdência. Pelos estudos que tenho feito – 5 mil e tantos
municípios do Brasil -, nenhum deles, praticamente,
consegue superávit. E o Espírito Santo não é diferente.
Todos os institutos, de um modo geral, todos os municípios que têm instituto, realmente enfrentam esse desequilíbrio. Isso é uma observação, na verdade, só de esclarecimento. Então, já dito pelo ilustre relator, trata-se
da Prestação de Contas do Instituto de Aracruz, Ipasma,
onde foram apontadas pela área técnica algumas irregularidades, dentre, a saber. Primeira irregularidade:
ausência de equilíbrio financeiro. Nesse tópico, a instrução técnica sustenta que a razão, de fato, de que o exercício em análise parte da contribuição suplementar, tenha sido utilizada para pagamento de despesas previdenciárias do Instituto. Restaria configurada a falta de
equilíbrio financeiro, uma vez que a contribuição suplementar deveria ser usada somente para contribuição de
reserva para amortização do déficit atuarial. Todavia,
conforme demonstrado nos autos, já demonstramos isso, o próprio procedimento de prestação de contas, no
entendimento esposado, pelo auditor responsável, não
encontra respaldo legal, tendo em vista a existência de
regulamentação pelo Ministério da Previdência, que
permite o procedimento realizado. Ou seja, o procediQuinta-feira, 16 de maio de 2019
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mento que foi realizado está respaldado pelo Ministério
da Fazenda - o Ministério da Previdência, que permite
isso aqui. E é importante - vou até nesse artigo aqui,
sem delongar muito. É o que se colhe da literalidade da
norma legal, a qual estão submetidos os regimes próprios de previdência. Portaria 746/2011 do Ministério
da Fazenda. Artigo 1º: “O Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social RPPS instituído pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios em conformidade com a Lei nº 9.717, de 27
de novembro de 1998, de que trata a Portaria Conjunta
STN/SOF nº 02, de 19 de agosto de 2010 deverá atender
às seguintes condições: ... § 2º Para fins desta Portaria
não se caracterizam como Aporte os repasses feitos à
Unidade Gestora em decorrência de alíquota de contribuição normal e suplementar”. Dessa forma, ante a literalidade da norma, da regência, não se revela acertada
a interpretação, sem base legal. Diga-se, apresentada
pela área técnica, que contraria frontalmente o texto e
a portaria. Ademais, cumpre ainda chamar a atenção
para a ausência de razoabilidade, proposição que consideram desaprovadas as contas do ex-prefeito, com base
no ato de gestão albergado por norma legal, vez que
ainda não se estende de modo diverso. Não há que se
cogitar na má-fé na observância literal da norma. Isso é
o primeiro item. No outro item, se diz com relação à redução injustificada da alíquota de contribuição patronal. Nesse item, sustenta a área técnica a existência de
irregularidades, em relação à redução injustificada de
alíquota de contribuição normal realizada por meio de
projeto de lei proposto pelo prefeito. Segundo alega,
não há justificativa para a referida redução, que piora a
situação do déficit atuarial, tendo em vista não ter sido

demonstrado qualquer redução nos benefícios pelos
quais arcava o Instituto. Engana-se a área técnica, outra vez. Entretanto, o que não foi corretamente considerado pelo auditor, foi o fato de que, por meio da Lei nº
3.963, de 28 de agosto de 2015, os órgãos dos poderes
executivo, legislativo, suas autarquias, assumem o pagamento dos auxílios – auxílio doença, auxílio reclusão,
salário, maternidade e salário família. O instrumento legal foi juntado aos autos. Demonstra com clareza solar
a existência de justificativa para diminuição proposta,
que corresponde ao exato gasto previsto com os benefícios que foram assumidos. Isso, também, quanto a esse
pormenor, não há o que se falar em qualquer irregularidade nas contas. Efetivamente, o que foi apresentado
aos autos demonstram que não houve nenhuma irregularidade. Todos os atos que foram provenientes do gestor foram embasados na legislação. Dessa forma, requeremos a juntada desses memoriais e que sejam
aprovadas as contas do então ex-prefeito, Marcelo Coelho. Obrigado! O SR. JOÃO LUIZ COTTA LOVATI – Presidente, defiro a juntada da documentação apresentada.
Solicito a juntada das notas taquigráficas. E, como já foram apresentados os documentos que contestam a posição da área técnica, em sustentações anteriores, determinar a remessa dos autos à área técnica, para análise. (final)” 5) Após o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES proferir voto no processo TC3271/2018, de sua relatoria, que trata de Prestação de
Contas Anual de ordenador da Prefeitura Municipal de
Montanha, exercício 2017, votando pela regularidade,
quitação e arquivamento, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER solicitou vista, uma vez
que há discussão sobre o encaminhamento ou não dos
www.tce.es.gov.br

autos, sob a forma de parecer prévio, após o trânsito
em julgado, ao Legislativo nas prestações de contas de
ordenadores de Prefeitura, por força da tese fixada pelo
STF, mesmo nos casos em que o julgamento desta Corte
de Contas é pela regularidade. No mesmo sentido, sua
excelência pediu vista dos processos seguintes que tratam de matéria semelhante: 3605/2018, 3721/2018,
3749/2018 e 3983/2018. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 68 processos constantes da pauta, fls. 19 a 29,
parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a
tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, declarou encerrada a sessão às 11
horas e 48 minutos, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto e senhor procurador para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 10 de abril 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: 05680/2015-1
Unidade gestora: Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
Responsável: ALEONSIO BASILIO DA SILVA [ABILIO VILELA DE AMORIM (OAB: 22858-ES)], ASSOCIACAO CHAO
VIVO, JOSE LUIZ GRISOTTO RIBEIRO, MARIA CLAUDIA
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DANIEL [ABILIO VILELA DE AMORIM (OAB: 22858-ES)],

CARLOS NASCIF AMM (OAB: 1356-ES), LUIZ BERNARD
SARDENBERG MOULIN (OAB: 12365-ES), PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES), RODRIGO JOSE
PINTO AMM (OAB: 10347-ES), SILVIA CRISTINA VELOSO (OAB: 19793-ES), VICTOR BELIZARIO COUTO (OAB:
12606-ES)], LILIANA MARIA REZENDE BULLUS [MARCELO GOMES PIMENTEL (OAB: 9144-ES), SILVESTRE DE ALMEIDA TEIXEIRA (OAB: 70432-RJ)]

Exercício: 2017

Maycon Junior Coco Lourenço. Ressarcimento solidário.

Adiamento: 2ª Sessão

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Repre-

Multa individual R$ 2000,00. Arquivar.

Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.

Representante: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE

MAYCON JUNIOR COCO LOURENCO [ABILIO VILELA DE
AMORIM (OAB: 22858-ES)], PEDRO GILSON RIGO [DORALICE DA SILVA (OAB: 7797-ES), JULIANNA GUEDES
BASTOS (OAB: 9178-ES)]
Deliberações: Acórdão. Regular para Pedro Gilson Rigo.
Irregular para Associação Chão Vivo, José Luiz Grisotto
Ribeiro, Maria Claudia Daniel, Aleonsio Basílio da Silva e

Processo: 07448/2016-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: CICERO SPADAROTT BULLUS [MARCELO
GOMES PIMENTEL (OAB: 9144-ES), SILVESTRE DE ALMEIDA TEIXEIRA (OAB: 70432-RJ)]
Adiamento: 1ª Sessão

Processo: 03606/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação.
Determinação. Arquivar.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA [HEVERTON
DE OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR (OAB: 20661-ES), JOSE

Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: AdiadoProcesso: 05484/2018-7
Unidade gestora: Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial
sentação
E TRANSPARENCIA - SECONT
Responsável: CARLOS ROBERTO RAFAEL, JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO, MARCOS PAULO PUGNAL DA
SILVA
Deliberações: Decisão. Conhecer. Notificação, prazo 90
dias. Determinação
Total: 7 processos

Deliberações: AdiadoProcesso: 04381/2018-9
Unidade gestora: Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste

Processo: 02561/2017-5

Responsável: WELITON VIRGILIO PEREIRA

Exercício: 2017
Responsável: PEDRO AMARILDO DALMONTE
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar
Processo: 04816/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iúna
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
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CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 03824/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria
de Jetibá
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
Interessado: PREFEITURA SANTA MARIA JETIBA
Responsável: ASS PAIS, EX-AL E AL ESC FAM AGR DE
SAO JOAO DE GARRAFAO, ATAIDE & ALEXANDRE PROMOCOES LTDA [CHRISTIAN DONATO VILLAPANDO (OAB:
Quinta-feira, 16 de maio de 2019
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186665-SP)], CAMILLO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA [ANGELICA APARECIDA GUILHERME DALASTA ALVES (OAB: 131348-SP)], CHF - EVENTOS ITAPEVA LTDA,
EDUARDO STUHR [DOLIVAR GONCALVES JUNIOR (OAB:
12810-ES), WELLINGTON BORGHI (OAB: 9435-ES)],
MANFREDO KRUGER, R&E PRODUCOES E EVENTOS EIRELI, V. T. SANTORIO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA [FELIPE BUFFA SOUZA PINTO (OAB: 10493-ES)], VANILDO
KRUGER

VES SANTOS NETO (OAB: 23735-ES), DIEGO LIBARDI LEAL (OAB: 23987-ES), LUIZ FERNANDO DA SILVA PEDRA
JÚNIOR], TAMARA DIAS WERMELINGER MAYRINK

Deliberações: Decisão. Adiado.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Processo: 09304/2016-6

Deliberações: Adiado

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

Processo: 03605/2018-4

Apensos: 04041/2018-6, 01008/2018-8

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE

Exercício: 2015

Adiamento: 1ª Sessão

Responsável: VERA LUCIA COSTA [ALTAMIRO THADEU
FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]

Deliberações: Acórdão. Arquivar.

Adiamento: 1ª Sessão

Unidade gestora: Companhia de Transportes Urbanos
da Grande Vitória

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: ESTEVAO SILVA MACHADO, LUCIANO DE
PAIVA ALVES, MARCELLE PERIM ALVES VIANA, THIAGO
PECANHA LOPES, VIVIANE DA ROCHA PECANHA [FLAVIO COUTINHO SAMPAIO (OAB: 9133-ES)]
Terceiro interessado: ALINE PEREIRA PEDRA [BRICIO AL-

Responsável: IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.

Representante: Membros do Ministério Público de Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)

Processo: 04085/2017-1

Exercício: 2017

Processo: 09109/2017-1

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

Deliberações: Sustentação oral. Retirado de paut

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Processo: 01433/2018-7

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Inspeção
Responsável: ALEX MARIANO, JOSE CARLOS PEREIRA
MOREIRA, MARCELO RIOS CRAVO
Terceiro interessado: CONSORCIO ATLANTICO SUL,
CONSORCIO SUDOESTE
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo: 03271/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Montanha
www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pancas
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: SIDICLEI GILES DE ANDRADE [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES)]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.
Processo: 03721/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.
Processo: 03749/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Laranja da
Terra
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
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Exercício: 2017
Responsável: JOSAFA STORCH
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.
Processo: 03983/2018-2

CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo: 05516/2015-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina

Exercício: 2014

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Interessado: PREFEITURA GUARAPARI

Exercício: 2017

Responsável: ORLY GOMES DA SILVA [JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597-ES), MARCOS PAULO GOMES
DIAS (OAB: 15044-ES), OTAVIO JUNIOR RODRIGUES
POSTAY (OAB: 27952-ES)]

Responsável: SERGIO MENEGUELLI
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.
Processo: 09624/2018-8
Unidade gestora: Companhia de Transportes Urbanos
da Grande Vitória

Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em paut
Processo: 03648/2017-4

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER [IGOR WANDY VOLZ (OAB: 22112-ES), LEONARDO
ZACHÉ THOMAZINE, PEDRO FREGONA, WANDY, ZACHE
& FREGONA ADVOGADOS]
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar
Processo: 06874/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
Representante: Unidade Técnica do TCEES (SecexMunicipios)
Responsável: ALENCAR MARIM, FABIO BASTIANELLE DA
SILVA, LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA, RONAN

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de São
Lourenço

CESAR GODOY DA COSTA

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Irregulares p/ Fábio Bastianelle da Silva e Ronan Cesar

Representante: SERVIMAR SERVICOS E CONSERVACAO
EIRELI [MARIANGELA LOSS DA SILVA (OAB: 28876-ES),
MAYCON VICENTE DA SILVA (OAB: 23073-ES)]

Exercício: 2016

Godoy da Costa. Multa R$ 3000,00. Arquivar

Responsável: ALEX MARIANO, NEILA JOELMA SCALSER
COIMBRA

Adiamento: 1ª Sessão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Água Doce do

Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Adiamento: 1ª Sessão

Deliberações: Acórdão. Rejeitar razões de justificativa.

Responsável: ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL, MIGUEL LOURENCO DA COSTA

Deliberações: Decisão. Conhecer. Indeferir cautelar. Notificação, prazo 10 dias. Tramitar sob o rito ordinário.

Processo: 05546/2017-6

Total: 11 processos

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte
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Processo: 03250/2018-9
Norte
Exercício: 2017
Responsável: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO
Deliberações: Adiado
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Classificação: Agravo

Marataízes, ROBERTINO BATISTA DA SILVA)
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Dar ciência.
Apensar ao processo 6083/18. Após, ao gabinete para
continuidade.

e Florestais do Espírito Santo

Interessado: DUTO ENGENHARIA LTDA [BERNARDO AZEVEDO FREIRE (OAB: 25686-ES), BERNARDO AZEVEDO
FREIRE (OAB: 25686-ES), BERNARDO AZEVEDO FREIRE
(OAB: 25686-ES), FELIPE CASTRO LOPES (OAB: 24924ES), FELIPE CASTRO LOPES (OAB: 24924-ES), FELIPE CASTRO LOPES (OAB: 24924-ES), FELIPE NASCIMENTO BERNABE (OAB: 14776-ES), FELIPE NASCIMENTO BERNABE
(OAB: 14776-ES), FELIPE NASCIMENTO BERNABE (OAB:
14776-ES), JOAO PEREIRA GOMES NETTO (OAB: 13411ES), JOAO PEREIRA GOMES NETTO (OAB: 13411-ES), JOAO PEREIRA GOMES NETTO (OAB: 13411-ES), LUIZA SIMOES FERNANDES DE OLIVEIRA (OAB: 30065-ES), LUIZA
SIMOES FERNANDES DE OLIVEIRA (OAB: 30065-ES), LUIZA SIMOES FERNANDES DE OLIVEIRA (OAB: 30065-ES),
RAQUEL GONSALVES FREIRE (OAB: 27020-ES), RAQUEL
GONSALVES FREIRE (OAB: 27020-ES), RAQUEL GONSALVES FREIRE (OAB: 27020-ES), VITOR SEABRA SEIXAS PINTO (OAB: 16056-ES), VITOR SEABRA SEIXAS PINTO (OAB:
16056-ES), VITOR SEABRA SEIXAS PINTO (OAB: 16056ES)], JOSE CARLOS DO VALLE ARAUJO DE BARROS, MAR
& SOL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, RENATA
ZANETE, STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, VALTER LUIZ PIGATI

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Recorrente: DANIEL SANTANA BARBOSA

Exercício: 2017

Deliberações: Acórdão. Negar provimento. Dar ciência.
Apensar ao processo 5717/18. Arquivar.

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Barra de São Francisco-Es

Processo: 03273/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo
Monteiro
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: SERGIO FARIAS FONSECA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 04724/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: SERGIO MURILO MOREIRA COELHO
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 04841/2018-8
Unidade gestora: Fundo Estadual de Recursos Hídricos

Responsável: ALADIM FERNANDO CERQUEIRA, ANDREIA PEREIRA CARVALHO
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar
Processo: 08645/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus

Processo: 02267/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
Classificação: Agravo
Interessado: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
www.tce.es.gov.br

Total: 10 processos
CONSELHEIRO SUBSTITUTO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 05472/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: ALDIVINO ANTUNES PINTO, HENRIQUE
ZANOTELLI DE VARGAS, MARCOS JOSE DA SILVA
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.
Processo: 06072/2016-9

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2015
Interessado: ALENCAR MARIM
Responsável: ADILSON ALMEIDA MARTINS [LUCIANO
FERREIRA MACIEL (OAB: 20783-ES), SERGIO SEVERIANO RODEX (OAB: 22774-ES)], GILSON FERNANDES POUQuinta-feira, 16 de maio de 2019
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BEL [LISLEI MOREIRA BATISTA MEDEIROS (OAB: 22849ES), LUCIANO FERREIRA MACIEL (OAB: 20783-ES), SERGIO SEVERIANO RODEX (OAB: 22774-ES)], LUCIANO
HENRIQUE SORDINE PEREIRA, WALDELES CAVALCANTE

Adiamento: 1ª Sessão

Adiamento: 2ª Sessão

Unidade gestora: Hospital Doutor Dório Silva

Deliberações: Acórdão. Rejeitar razões de justificativa.
Multa individual. Determinações. Monitoramento pela
Segex. Encaminhar cópias ao MPES.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Processo: 03430/2017-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Interessado: JONES CAVAGLIERI
Responsável: FABIO TAVARES, JOSE MARIA SPERANDIO
RECLA, MARCELO DE SOUZA COELHO [FELIPE OSORIO
DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)], MARCO ANTONIO BARBOSA NEVES, ZEOMAR DE FATIMA SEGATTO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de paut
Processo: 08880/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores de Jerônimo Monteiro
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Deliberações: Adiado
Processo: 04808/2018-5

Exercício: 2017
Responsável: SONIA MARIA DALMOLIM DE SOUZA
Deliberações: Adiado
Processo: 08647/2018-7

Interessado: ANTONIO STEIN NETO
Recorrente: SANDRA MAURA ROVETTA NOGUEIRA [PEDRO LENNO ROVETTA NOGUEIRA (OAB: 26891-ES)]
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento.
Arquivar.
Processo: 07083/2003-7
Unidade gestora: Instituto de Defesa Agropecuária e
Florestal do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ALFREDO CARLOS COSER

Unidade gestora: Hospital Antônio Bezerra de Farias,

Adiamento: 1ª Sessão

Secretaria de Estado da Saúde

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Membros do Ministério Público de Contas (LUCIANO VIEIRA)
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Notificação, prazo 30 dias. Remeter cópias à SESA. Dar ciência. Por maioria, nos ter-

Processo: 05768/2007-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA TECLA AGRIZZI FIRME
Deliberações: Decisão. Registro.

mos da proposta de voto do conselheiro substituto João

Processo: 05235/2008-1

Luiz Cotta Lovatti. Vencido o conselheiro Rodrigo Coelho que acompanhou a área técnica.
Processo: 02291/2019-4

Exercício: 2016

Unidade gestora: Companhia de Melhoramentos e De-

Responsável: CLOVIS JOSE FERNANDES LAMAS, DAYANI BITTENCOURT BARBOSA, JOSE GUILHERME JUNGER
DELOGO, SEBASTIAO FOSSE, WAGNER RIBEIRO MASIOLI

senvolvimento Urbano de Guarapari
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 07510/2016-3
www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy
Classificação: Edital de Concurso
Interessado: PREFEITURA PRESIDENTE KENNEDY
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Devolver à origem.
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Processo: 08719/2010-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Adiamento: 1ª Sessão

Interessado: MARIA GRACIETE RIZZO

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 09676/2016-9

Processo: 00392/2017-1

Interessado: DERLY DE AGUIAR SOARES NETO

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

Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município
de Cachoeiro de Itapemirim

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: LAURO CLAUDINO DE SOUZA

Apensos: 01636/2017-8

Adiamento: 1ª Sessão

Interessado: MARIA DAS GRACAS MOREIRA

Deliberações: Decisão. Regularidade da revisão.

Adiamento: 1ª Sessão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 11389/2014-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CREUZA SOARES VENTURIN
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 10012/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 00465/2015-1

Interessado: SILVIO CELSO VIEIRA

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

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Interessado: MARCIA CARDOSO DA SILVA, MARCIA CARDOSO DA SILVA DE PAULA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Regularidade da revisão.
Processo: 09343/2015-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROGERIO LUIZ VASCONCELOS

Processo: 00125/2017-4

Interessado: LIDIA MARIA MELO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00219/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

www.tce.es.gov.br

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01636/2017-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município
de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 00392/2017-1
Interessado: GENARIO RIBEIRO DE AVELAR
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01717/2017-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: TERESINHA SFALSIN FAVALESSA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01839/2017-7
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Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servido-

Adiamento: 1ª Sessão

res do Município de Rio Novo do Sul

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CAETANO SANTOS DE BARROS

Processo: 01877/2017-2

Adiamento: 1ª Sessão

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

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Processo: 01868/2017-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servido-

Interessado: WELINGTON ANTONIO DELAIA
Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01993/2017-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LIDIA MARIA PEREIRA GAMA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 01899/2017-9

Processo: 01998/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Interessado: ELAINE BRAVIM

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

Adiamento: 1ª Sessão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: ELIZABETH OLIVEIRA

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: MARIA DA PENHA EUZEBIO NASCIMENTO

Adiamento: 1ª Sessão

res do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 01872/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01969/2017-1

Interessado: ARLEIDE LORENCINI MAGNAGO

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

Adiamento: 1ª Sessão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: ANA LUCIA GUIMARAES BASTOS

Processo: 01874/2017-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELIZETI LURENTT

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01999/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DANILO DE AGUIAR PEROBA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 01972/2017-2

Processo: 02009/2017-6

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

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servido-

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Interessado: LORIVAL LUIS LOSS

Interessado: JOSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

www.tce.es.gov.br

res do Estado do Espírito Santo

Quinta-feira, 16 de maio de 2019

50

ATOS DA 2a CÂMARA

Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02048/2017-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Apensos: 05186/2011-1
Interessado: NOEMIA NOVAES DE CARVALHO OLIVEIRA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02650/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CLARICE DE DEUS ALVES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02826/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GISSELDA COIMBRA SOARES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02985/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Interessado: MARIA DO SOCORRO VARGAS SANTOS SIMOES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03213/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CELIDA ROCHA SALUME
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 06094/2017-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: FRANCISCO BELMIRO DE MORAES
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 06901/2018-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROBSON SCHAEFFER
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 40 processos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

www.tce.es.gov.br

Total geral: 68 processos
10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA 10/4/2019
Aos dez dias do mês de abril 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 da 2ª
Câmara, declarou aberta a 10ª 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 parágrafo §1º do artigo 28 da Lei
Orgânica desta Corte. Presente, ainda, o Ministério Público junto a este Tribunal, na pessoa do senhor LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, procurador especial
de contas em substituição ao procurador-geral e MICHELA MORALE, secretária-adjunta das sessões em
substituição. 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 9ª Sessão Ordinária de 2019 do colegiado, antecipadamente encaminhada pela secretária-adjunta das sessões, por meio
eletrônico, aos senhores conselheiros, conselheiro
substituto e procurador; sendo aprovada à unanimidade. – OCORRÊNCIAS – 1) Em razão de sustentação oral
solicitada, o senhor conselheiro no exercício da presidência, DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, inverteu a ordem da pauta, passando a palavra ao senhor conselheiQuinta-feira, 16 de maio de 2019
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ro RODRIGO COELHO DO CARMO, que procedeu à leitura do relatório do processo TC-3978/2018, que trata de
Prestação de Contas Anual de Ordenador da Prefeitura
Municipal de São Mateus, exercício de 2017, concedendo, em seguida, a palavra ao Dr. Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, representando o Sr. Daniel Santana Barbosa, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência solicitou a juntada aos autos das notas taquigráficas e de eventuais documentos
trazidos pelo interessado e prolatou o voto, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR.
ALTAMIRO FRONTINO THADEU – Sr. presidente, sr. relator, demais julgadores, serventuários, partes, advogados, pessoas que acompanham a presente sessão, o
meu bom dia a todos! Como muito bem relatado, trata-se do processo de Prestação de Contas Anual de Ordenador, exercício de 2017, tendo como jurisdicionado a
prefeitura municipal de São Mateus, sob a responsabilidade do sr. Daniel Santana Barbosa. Minha habilitação
nos autos se deu de forma recente. Como muito bem relatado, todos os apontamentos iniciais que apontavam
inconsistências na prestação de contas foram sanados,
tanto que a área técnica opinou pelo afastamento dos
indicativos de irregularidade. O único apontamento remanescente que ficou consignado na ITC 415/2009 é no
sentido de que fosse aplicada a penalidade de multa,
em face do gestor, em razão de um descumprimento no
prazo de envio. As manifestações apresentadas – e ora
estamos aqui também estamos apresentando o presente memorial juntamente com os esclarecimentos complementares – demonstram claramente as dificuldades
que o gestor teve quando do envio da prestação de contas, e cito, por exemplo: a invasão de hackers no sistema

de saúde é algo comum que tem acontecido nas administrações públicas. Em determinados casos, os gestores chegam até a serem chantageados porque não conseguiriam, devido à invasão e furto dos dados. Tivemos
furto de computadores na Câmara Municipal que atrasou o envio da prestação de contas consolidada, isso tudo provado mediante boletim unificado de ocorrência
perante à Polícia Civil. Além do mais, há também o histórico de tratativas entre os agentes públicos, os servidores do Município de São Mateus, junto com os técnicos do Tribunal de Contas, para encontrar a solução e,
aí sim, fazer o envio da prestação de contas. Ontem, em
Plenário, tive a oportunidade de fazer uma sustentação
oral em termo similar, basicamente no que se referia à
análise das contas do Município de Vila Velha, na oportunidade de relatoria do conselheiro Domingos, na qual
a área técnica opinou pela aplicação da pena de multa
ao senhor Max de Freitas Mauro Filho por ele também
ter atrasado o envio. Assim, o atraso, em muitas situações, em muitos Municípios, é plenamente justificado,
como de fato está justificado nos autos; e, mais importante, é ser registrado que esse atraso, pelo curto lapso
atemporal, não implicou em nenhuma dificuldade para
a área técnica em analisar as contas apresentadas, tanto é que foram analisadas e todos os indicativos de irregularidades foram afastados, portanto, não há prejuízo,
não há má fé, não há desídia, não há dolo, não há nenhum ato do gestor que recomendasse, ou que pelo menos apontasse a possibilidade de aplicação de uma penalidade da forma como multa. Aqui seria o caso, talvez, de uma recomendação, seria o caso de outras medidas, mas não a aplicação da penalidade de multa, que
seria o caso se fosse uma reincidência, se tivesse um
www.tce.es.gov.br

atraso injustificado, mas não é o caso dos autos. Trago
aqui em sede de memorial, além dos documentos que
ora estamos juntando, diversos julgados desta Corte,
tanto da Primeira Câmara, quanto da Segunda e do Plenário que têm afastado esse indicativo de irregularidades, no sentido de aplicação da pena de multa devido
ao atraso quando diante de situações como esta; ou seja, não houve atraso, resta devidamente justificado o
motivo pelo qual ocorreu o atraso e não houve nenhum
prejuízo à área técnica ou ao Tribunal de Contas quando
da análise das contas enviadas. Irei mais profundo nesse argumento, no que diz respeito ao Município de São
Mateus. Pesquisando e fazendo uma análise detida pude observar que a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de São Mateus, referente ao mesmo exercício de 2017 – e foi justamente lá que teve o furto dos
computadores – também foi apresentada com atraso, e
a própria área técnica e o próprio Tribunal de Contas
afastaram esse indicativo de irregularidade no que diz
respeito à Prestação de Contas da Câmara Municipal de
São Mateus. Assim, cito aqui o processo 3607/2018,
Acórdão 1934/2018, em que este Tribunal decidiu da seguinte forma: “Em relação à pugnação de aplicação de
multa ao senhor Carlos Alberto Gomes Alves, fundamentada pelo atraso da remessa da Prestação de Contas Anual, diante dos fatos narrados, entendo que este
seja o caso de deixar de aplicá-la, considerando que o
atraso no envio não comprometeu a análise ou o julgamento das referidas contas, além da constatação de
que o resultado final da análise técnica foi no sentido de
opinar pela regularidade das contas”. Esse processo foi
julgado aqui nesta Câmara, também de relatoria do
conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo. Estamos juntanQuinta-feira, 16 de maio de 2019
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do esses julgados e esse material também refutando os
argumentos da área técnica no sentido de que seja
afastado esse indicativo de irregularidade para que as
contas possam assim serem aprovadas pela sua regularidade sem a aplicação da penalidade de multa e, subsidiariamente, seria o caso de uma mera recomendação.
São essas as recomendações, senhores conselheiros e
conselheiro relator, doutor Rodrigo. Estou também requerendo a juntada do memorial juntamente com estas
jurisprudências aqui mencionadas como também dos
esclarecimentos complementares que estamos requerendo a juntada neste momento em sede de sustentação oral. Muito obrigado! O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – Sr. presidente, estamos tratando de Prestação de Contas Anual de Ordenador. Assim, tendo ouvido a defesa, solicitar que sejam incluídas
as notas taquigráficas, deferir a inclusão dos memoriais, dos documentos que ele tenha trazido apenas para compor o processo porque irei proferir o julgamento
neste momento. Meu voto já estava disponibilizado. Estou afastando a multa do caso em questão por conta da
invasão dos hackers e da apresentação do Boletim de
Ocorrência anterior ao prazo que determina o envio das
contas. Mas, quanto a isso, cabe apenas para ilustrar,
uma vez que o defendente trouxe o assunto em voga. Tivemos mudança do Regimento Interno e podemos aplicar uma multa menor pelo atraso no envio da Prestação
de Contas Anual, de modo que o afastamento da multa
se dará por parte deste conselheiro em caso de que tenha justificativas tal como as que ora foram apresentadas neste processo. Muitas vezes foram afastadas por
mim e só posso falar por mim. Foi afastada a aplicação
de multa porque eu entendia que, a aplicação de multa

no valor mínimo que tínhamos a possibilidade de fazer,
era uma sanção multo alta para uma irregularidade de
baixo impacto, uma vez que vinham sanadas em uma
brevidade de tempo posterior. Isso não acontecerá da
maneira que acontecia antes porque hoje temos a possibilidade de aplicar uma sanção compatível ao descumprimento do prazo que pode ser progressivo se ele
for repetido. Desse modo vamos trabalhar para que ele
seja cumprido, efetivamente. Neste caso, especificamente, irei acompanhar parcialmente no dispositivo a
área técnica e o Ministério Público para julgar regular a
Prestação de Contas do atual gestor, e aqui editamos o
voto para fazê-lo de acordo com a decisão Plenária nº
13/2018; recomendar ao atual gestor ou a quem vier
sucedê-lo para que cumpra o prazo de encaminhamento para as futuras prestações de contas em atendimento ao artigo 139 do Regimento Interno; dar ciência aos
interessados e, após o transito em julgado, arquive-se.
(final)” 2) Após sustentação oral realizada, o senhor
conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES ingressou
ao colegiado assumindo a presidência. 3) Tendo em vista pedido de preferência, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER passou à análise do processo
TC-3724/2018, constante de sua pauta, que trata de
Prestação de Contas Anual de Ordenador da Prefeitura
Municipal de Alto Rio Novo, exercício de 2017, procedendo ao julgamento. 4) Após o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER proferir voto no processo
TC-4816/2018, de sua relatoria, que trata de Prestação
de Contas Anual de ordenador da Prefeitura Municipal
de Iúna, exercício 2017, o senhor conselheiro RODRIGO
COELHO DO CARMO votou por aplicar multa de 500 reais pelo atraso no envio da prestação de contas e o relawww.tce.es.gov.br

tor adiou para análise. – ORDEM DO DIA – Julgamento
dos 44 processos constantes da pauta, fls. 07 a 14, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, declarou encerrada a sessão às 11 horas e 16 minutos, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto e senhor procurador para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 17 de abril 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
Processo: 08232/2014-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
Responsável: AEFAP - ASSOCIACAO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE PINHEIROS-ES. [ARNALDO LUIZ SILVA
JUNIOR (OAB: 22697-ES)], ANTONIO CARLOS MACHADO [KAYO ALVES RIBEIRO (OAB: 11026-ES)], COMERCIAL GALVAO LTDA [ARNALDO LUIZ SILVA JUNIOR (OAB:
22697-ES)], JOAO CARLOS DA SILVA LIMA, MARCELO
GONCALVES CAMPOS [ARNALDO LUIZ SILVA JUNIOR
(OAB: 22697-ES)], PINHEIROS FUTEBOL CLUBE [ARNALDO LUIZ SILVA JUNIOR (OAB: 22697-ES)], WANESIA
GLAUCIA FABRIS FAVARO [ARNALDO LUIZ SILVA JUNIOR
(OAB: 22697-ES)]
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Deliberações: Acórdão. Desconverter TCE. Rejeitar parcialmente razões de justificativas de Antônio Carlos Machado deixando de aplicar multa. Acolher razões de justificativas de Pinheiros Futebol Clube, AEFAP, Wanesia
Glaucia Fabris Favaro, Marcelo Gonçalves Campos e Comercial Galvão Ltda. Determinação. Recomendação. Arquivar.
Processo: 00380/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo
Monteiro

Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.
Processo: 03320/2018-1

Deliberações: Adiado
Processo: 02561/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA [HEVERTON
DE OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR (OAB: 20661-ES), JOSE
CARLOS NASCIF AMM (OAB: 1356-ES), LUIZ BERNARD
SARDENBERG MOULIN (OAB: 12365-ES), PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES), RODRIGO JOSE
PINTO AMM (OAB: 10347-ES), SILVIA CRISTINA VELOSO (OAB: 19793-ES), VICTOR BELIZARIO COUTO (OAB:
12606-ES)], LILIANA MARIA REZENDE BULLUS [MARCELO GOMES PIMENTEL (OAB: 9144-ES), SILVESTRE DE ALMEIDA TEIXEIRA (OAB: 70432-RJ)]

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iúna
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa

Responsável: WELITON VIRGILIO PEREIRA

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Adiamento: 2ª Sessão

Exercício: 2017

Deliberações: Adiado

Responsável: GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

Total: 7 processos

Deliberações: Adiado

Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
Responsável: SEBASTIAO FOSSE, SERGIO FARIAS FONSECA

Processo: 04816/2018-1

Processo: 03606/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 04636/2004-1

Exercício: 2017

Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação,
Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Responsável: VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada

Adiamento: 1ª Sessão

Interessado: PREFEITURA MANTENOPOLIS

Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Determinação. Recomendação. Arquivar.

Responsável: CONSTRUTORA SANTA BRANCA LTDA, EDVALDO RICATTO, ERNESTO PAIZANTE PEREIRA, MARCELO NASSAR GONCALVES

Processo: 03724/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Deliberações: Acórdão. Prescrição da pretensão punitiva. Extinguir o processo sem julgamento do mérito. Arquivar.

Exercício: 2017
Responsável: LUIZ AMERICO BOREL [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), DOS ANJOS E CRUZEIRO ADVOGADOS, EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB:
12122-ES)]
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
www.tce.es.gov.br

Processo: 05751/2007-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2006
Responsável: ADEMAR COUTINHO DEVENS [JOSE PERES
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DE ARAUJO (OAB: 429A-ES, OAB: 54138-MG)]
Deliberações: Acórdão. Extinguir o processo sem julgamento do mérito. Arquivar.
Processo: 03271/2012-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Presidente Kennedy

MANFREDO KRUGER, R&E PRODUCOES E EVENTOS EIRELI, V. T. SANTORIO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA [FELIPE BUFFA SOUZA PINTO (OAB: 10493-ES)], VANILDO
KRUGER

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Montanha

Deliberações: Adiado

Exercício: 2017

Processo: 04085/2017-1

Processo: 03271/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Responsável: IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim

Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 1ª Sessão)

Exercício: 2011

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

Interessado: CAMARA PRESIDENTE KENNEDY

Denunciante: Identidade preservada

Responsável: DORLEI FONTAO DA CRUZ [LUCIANO MOREIRA DOS ANJOS (OAB: 11936-ES)], EDINEIDE SANTOS
FIGUEIRA PACHECO, JOSE ADIMAR PIASSI, JOSE CARLOS
BARRETO DE ARAUJO, MARILENE FREITAS PINTO MACEDO, ROBERTO PIANES CANSI DE ALMEIDA, SULIVAM
MARCOS DE OLIVEIRA CORREA

Responsável: ESTEVAO SILVA MACHADO, LUCIANO DE
PAIVA ALVES, MARCELLE PERIM ALVES VIANA, THIAGO
PECANHA LOPES, VIVIANE DA ROCHA PECANHA [FLAVIO COUTINHO SAMPAIO (OAB: 9133-ES)]

Deliberações: Acórdão. Devolvido. Regular. Quitação.
Arquivar. Por maioria, nos termos do voto do relator
vencido o conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo que
votou por aplicar multa de 500 reais pelo atraso no envio da PCA.

Deliberações: Adiado
Processo: 03824/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria
de Jetibá
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
Interessado: PREFEITURA SANTA MARIA JETIBA
Responsável: ASS PAIS, EX-AL E AL ESC FAM AGR DE
SAO JOAO DE GARRAFAO, ATAIDE & ALEXANDRE PROMOCOES LTDA [CHRISTIAN DONATO VILLAPANDO (OAB:
186665-SP)], CAMILLO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA [ANGELICA APARECIDA GUILHERME DALASTA ALVES (OAB: 131348-SP)], CHF - EVENTOS ITAPEVA LTDA,
EDUARDO STUHR [DOLIVAR GONCALVES JUNIOR (OAB:
12810-ES), WELLINGTON BORGHI (OAB: 9435-ES)],

Terceiro interessado: ALINE PEREIRA PEDRA [BRICIO ALVES SANTOS NETO (OAB: 23735-ES), DIEGO LIBARDI LEAL (OAB: 23987-ES), LUIZ FERNANDO DA SILVA PEDRA
JÚNIOR], TAMARA DIAS WERMELINGER MAYRINK
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado

Processo: 03605/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pancas
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: SIDICLEI GILES DE ANDRADE [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES)]
Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 1ª Sessão)

Processo: 01433/2018-7
Unidade gestora: Companhia de Transportes Urbanos
da Grande Vitória
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Inspeção
Responsável: ALEX MARIANO, JOSE CARLOS PEREIRA
MOREIRA, MARCELO RIOS CRAVO
Terceiro interessado: CONSORCIO ATLANTICO SUL,
CONSORCIO SUDOESTE
Deliberações: Adiado
www.tce.es.gov.br

Deliberações: Acórdão. Devolvido. Regular. Quitação.
Arquivar.
Processo: 03721/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL
Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 1ª Sessão)
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Deliberações: Acórdão. Devolvido. Regular. Quitação.
Arquivar.
Processo: 03749/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Laranja da
Terra

Total: 12 processos
CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo: 05516/2015-9

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari

Exercício: 2017

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: JOSAFA STORCH

Exercício: 2014

Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 1ª Sessão)

Interessado: PREFEITURA GUARAPARI

Deliberações: Acórdão. Devolvido. Regular. Quitação.
Arquivar.

Responsável: ORLY GOMES DA SILVA [JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597-ES), MARCOS PAULO GOMES
DIAS (OAB: 15044-ES), OTAVIO JUNIOR RODRIGUES
POSTAY (OAB: 27952-ES)]

Processo: 03983/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.

Exercício: 2017
Responsável: SERGIO MENEGUELLI
Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Regular. Quitação.
Arquivar.
Processo: 04843/2018-7
Unidade gestora: Fundo Estadual de Defesa do Consumidor
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: DENIZE IZAITA PINTO
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Norte
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Multa
500 reais pelo atraso no envio da PCA. Determinação.
Arquivar.
Processo: 03742/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: JOSE DE BARROS NETO
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Recomendação. Arquivar.

Processo: 03648/2017-4

Processo: 03978/2018-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de São
Lourenço

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Exercício: 2017

Exercício: 2016

Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA

Responsável: ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL, MIGUEL LOURENCO DA COSTA
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.
Processo: 03250/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Água Doce do
www.tce.es.gov.br

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Deliberações: Acórdão. Regular. Recomendação. Arquivar.
Processo: 04390/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
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Representante: Chefe do Poder Legislativo Municipal
(ES, São Mateus, CARLOS ALBERTO GOMES ALVES)
Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA [GREGORIO
RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], MARINALVA BROEDEL MACHADO DE ALMEIDA

taria Municipal de Turismo de São Mateus
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Total: 9 processos

Deliberações: Acórdão. Parcialmente procedente a representação. Acolher parcialmente razões de justificativas. Modular os efeitos da medida cautelar prolatada
na Dec. 2367/18. Recomendação. Arquivar.

CONSELHEIRO SUBSTITUTO

Processo: 05020/2018-6

Processo: 05472/2015-1

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Deliberações: Acórdão. Rejeitar parcialmente razões de
justificativas. Irregular p/ Dayani Bittencourt Barbosa,
José Guilherme Junger Delogo, Sebastião Fosse e Wagner Ribeiro Masioli com multa individual de 3.000 reais.
Regular p/ Clovis Jose Fernandes Lamas com quitação.
Determinação. Recomendação. Cientificar chefe do legislativo. Arquivar.
Processo: 04244/2018-5
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Guaçuí
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Prestação de Contas Mensal

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

Exercício: 2018

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: IVAN VIANA DE OLIVEIRA

Exercício: 2014

Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação.
Determinação. Recomendação. Arquivar

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus

Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA
Deliberações: Acórdão. Arquivar
Processo: 07729/2018-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes de São Mateus

Responsável: ALDIVINO ANTUNES PINTO, HENRIQUE
ZANOTELLI DE VARGAS, MARCOS JOSE DA SILVA
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.

Responsável: JOAO ADIR OLIVEIRA SCARDINI, JOSE CARLOS DO VALLE ARAUJO DE BARROS
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Recomendação. Arquivar.
Processo: 09660/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus,
Secretaria Municipal de Cultura de São Mateus, Secre-

Processo: 04808/2018-5
Unidade gestora: Hospital Doutor Dório Silva
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

Exercício: 2017

Processo: 08880/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores de Jerônimo Monteiro
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: SONIA MARIA DALMOLIM DE SOUZA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Determinação. Arquivar

Exercício: 2016
Responsável: CLOVIS JOSE FERNANDES LAMAS, DAYANI BITTENCOURT BARBOSA, JOSE GUILHERME JUNGER
DELOGO, SEBASTIAO FOSSE, WAGNER RIBEIRO MASIOLI
Adiamento: 2ª Sessão
www.tce.es.gov.br

Processo: 04815/2018-5
Unidade gestora: Hospital São Lucas
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
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Responsável: FABIANO MARILY
Deliberações: Adiado
Processo: 09796/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA BERNADETE VIANA FACINI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 10260/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MICHELE BARBOSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 00388/2017-5

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02108/2017-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: JOATAN BULHOES TORQUATO
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 02831/2017-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARLENE ROSA DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 02139/2017-1

Processo: 03192/2017-1

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

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servido-

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: ANA MARIA VALI ZAMPILLI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02738/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

res do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELIZABETH LIMA ZIMMER
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04344/2017-1

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servido-

Interessado: WILSON DE FREITAS MATHIAS

res do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: LAURA RIBEIRO POMPOLIM
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01951/2017-1

Processo: 02823/2017-8
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: DARCY FLORES VITORIO
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 16 processos

Interessado: JOSE MARINO BINOTI

Interessado: LUIZ GONZAGA VALENTE
www.tce.es.gov.br

Total geral: 44 processos
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