ATOS DA 2a CÂMARA

Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

03629665/0001-57, com base no art. 13, §1º da Lei
8666/93 e art. 101 da Lei Complementar 621/2012, em
face da Prefeitura Municipal de Marataízes.

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

Decisão 01767/2019-7
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 10269/2019-7
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

–

UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataízes
Conselheiros-substitutos
João Luiz Co�a Lova�

Ministério Público Especial de Contas

Alega o representante que o Edital:
Exige disponibilidade financeira líquida acima de 10% do
valor orçado;

Relator: João Luiz Cotta Lovatti

Apresenta forma ilegal de classificação de propostas
inexequíveis;

Responsável: OLDAIR DA SILVA FERREIRA, RICARDO
PEPE REIS

Não prevê prazo para assinatura do contrato;

Representante: COMPACTA GESTAO DE SMS LTDA
Procuradores: ROBERTINO BATISTA DA SILVA (CPF:
577.558.257-87)
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARATAÍZES – CONHECER – INDEFERIR CAUTELAR
– RITO ORDINÁRIO – OITIVA DAS PARTES - À SECEX
ENGENHARIA
O SR. EXMO. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI:

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

A representante afirma haver irregularidades no edital
de Concorrência Pública n°.002/2019, destinado à
contratação de empresa para prestação de serviço de
limpeza urbana, no valor orçado de R$8.703.498,64 (oito
milhões, setecentos e três mil, quatrocentos e noventa e
oito reais e sessenta e quatro centavos), com capacidade
suficiente de causar grave lesão ao erário e de tornar
ineficaz a decisão de mérito.

RELATÓRIO
Trata-se de representação com pedido de medida
cautelar formulada por Compacta Gestão SMS Ltda,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ:
www.tce.es.gov.br

Não apresenta exigência contida no Projeto Básico acerca
da comprovação de capacidade técnico-operacional e
técnico-profissional.
Através da Decisão Monocrática nº 00529/20194 os responsáveis foram notificados para apresentar
justificativas e documentos que julgassem necessários.
Os autos foram encaminhados a Secretaria de
Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente SecexEngenharia que elaborou a Manifestação Técnica
08831/2019-4 opinando pelo conhecimento parcial da
representação, indeferimento da cautelar, rito ordinário
e citação dos responsáveis.
Após, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial nº
00488/2019-9 pela SecexEngenharia opinando pela
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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citação do Sr. Odair da Silva Ferreira – Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, tendo em vista o
seguinte indicativo de irregularidade:
Expedir edital sem definição de prazo para assinatura do
contrato
É o relatório. Passo à fundamentação.
FUNDAMENTAÇÃO
Representa pessoa jurídica acerca de irregularidades na
aplicação da legislação que regula licitações e contratos
administrativos, com aparência de resguardo de interesse
público esteado na defesa da ampla concorrência, em
conformidade com o art. 101 da Lei Complementar
621/2012.
Verifico presentes os requisitos objetivos para sua
admissão, a teor do art. 94 c/c art. 101, parágrafo único,
ambos da Lei Complementar 621/2012: clareza em
sua redação, informações sobre o fato, a autoria, as
circunstâncias e os elementos de convicção, bem como
está acompanhada de indícios de prova (Peças 03 e 04,
Peças Complementares 13114/2019 e 13115/2019,
respectivamente) e portanto deve ser conhecida.
Nesse ponto ressalto, que a despeito da Manifestação
Técnica 8831/2019-4 inadmitir o item da representação
que trata da capacidade técnico-operacional sob o
argumento de se tratar de ato discricionário do gestor,
entendo que tal situação está relacionada à possibilidade
jurídica do pedido, requisito intrinsicamente relacionado
ao mérito, e com indícios probatórios apresentados nas
peças complementares retro mencionadas e, portanto,
será admitido.
Ainda em fase preliminar, verifico haver pedido de
suspensão cautelar do procedimento licitatório da

Concorrência Pública n° 002/2019 da Prefeitura
Municipal de Marataízes.

sua interrupção gera risco iminente à sobrevivência, à
saúde e à segurança da população.

O representante procura a atuação deste Tribunal em
relação à hipótese presente no art. 124, caput e no
parágrafo único da Lei Complementar nº 621/2012,
pela qual, no início ou no curso de qualquer processo,
havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou
a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão
de mérito, esta Corte poderá, de o�cio ou mediante
provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar
medidas cautelares.

Uma possível suspensão do referido edital poderia
causar maiores prejuízos aos munícipes já que estamos
diante de uma atividade essencial que é a contratação de
empresa para prestação de serviço de limpeza urbana, e
ressalta-se que a irregularidade mantida não constitui
grave ofensa ao interesse público. Estamos assim, diante
do periculum in mora inverso, motivo pelo qual a medida
cautelar não deve ser concedida.

O substrato conceitual para o deferimento da medida
cautelar está relacionado a existência dos requisitos que
a doutrina denomina como fumus boni juris e periculum
in mora, indispensáveis para concessão de liminar nesta
espécie procedimental os quais são analisados a seguir:
Compulsando os autos, observo que o edital foi lançado
em 24/05/2019 e retificado em 24/06/2019, com
entrega e abertura das propostas de preços e habilitação
prevista pra 29/07/2019.
O rito processual no procedimento licitatório poderia
indicar a presença do periculum in mora se houvesse o
prosseguimento do certame eivado de vícios.
Entretanto, a suspensão da licitação poderá causar
dano inverso, com o comprometimento na execução em
futuro próximo de serviço essencial de limpeza pública
e, nessa equação, o bem jurídico a ser tutelado pende
inarredavelmente para o lado da manutenção do serviço
essencial.
Destaco ainda que nos termos do artigo 10, inciso VI, da
Lei 7.783/89, os serviços de coleta e destinação final de
lixo caracterizam-se como serviços essenciais, ou seja, a
www.tce.es.gov.br

Quanto ao requisito do fumus boni juris, a Manifestação
Técnica 8831/2019, rigorosa na avaliação técnica e
voluntariosa na forma, ultrapassa os limites da análise
exigidos em regime da cognição sumária e torna cômodo
a formação do juízo acerca dos fundamentos jurídicos
empregados pelo representante com fito de pleitear a
cautelar, eis que minuciosamente avaliados naquela
manifestação.
Assim, ao analisar o item relacionado a Exigência de
Disponibilidade Financeira Líquida acima de 10%
do valor orçado, a Manifestação Técnica 8831/2019
observa a ocorrência da alteração no item 4.6 do Edital,
apresentado pelo representado na Peça Processual 12,
Resposta de Comunicação 717/2019, em linha com a
representação.
Ao assim proceder, o representado retira a aparência
de risco de ofensa à Lei das Licitações e invalida o
questionamento formulado pelo representante a partir
da redação original do edital.
Quanto ao questionamento de Forma ilegal de
classificação de propostas inexequíveis, alega o
representante que o item 5.2 do Edital facultou as
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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empresas licitantes a concederem descontos acima de
30% do valor estimado pela Administração inobservando
o §1º do art. 48 da Lei 8666/93, taxativo no sentido de
que considera inexequível as propostas cujos valores
sejam inferiores à 70% (setenta por cento) em relação
aos serviços de engenharia.
Ocorre que a resposta do representado (Peça Processual
12, Resposta de Comunicação 717/2019) parece plausível
ao remeter o aspecto legal para o disposto no artigo 44,
§ 3º da Lei 8666/93 e além de faculdade de a Comissão
de Licitação promover diligências para esclarecimentos,
previstas no artigo 43, §3º da Lei 8.666/93.
Por certo, tais justificativas retiram a consistência
jurídica desse item para efeito de suspensão cautelar do
certame.
Na parte final, o representante aloca em item
denominado Das demais irregularidades do instrumento
convocatório onde mescla questão relacionada a
alegada ausência de previsão de prazo para assinatura
do contrato e distorção entre o Projeto Básico e o Edital
quanto à exigência de demonstração de capacidade
técnico-operacional.
Se no primeiro poder-se-ia entender malferida a
hipótese prevista no artigo 40, II da Lei 8.666/93, este
não tem relevância para embaçar a legalidade a ponto
de permitir a suspensão do certame por sua exclusiva
falta.
Quanto ao segundo item, reclama o representante que
a qualificação técnico-operacional exigida no Projeto
Básico não condizia com o teor do Edital.
O Representado informa que a alteração no Edital,
realizada em dia 24/06/2019 contempla tal preceito,

retificando o instrumento convocatório estabelecendo
no item 4.7 o seguinte:

equipamentos / maquinários fabricação de no máximo
10 (dez) anos.

4.7 - Qualificação Técnica:

e) - Declaração que realizará Programa de Condições e
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
Civil - PCMAT, conforme estabelecido na Norma
Regulamentadora - NR 18 do Ministério do Trabalho e
Emprego. Page 5 of 91 EDITAL PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARATAÍZES ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

a) - Registro ou Inscrição, acompanhados de comprovante
de quitação da empresa e do(s) Responsável(is) Técnico(s),
no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura CREA ou outra entidade de classe correspondente, do
exercício vigente, sendo inválido o documento que
não apresentar rigorosamente a situação atualizada da
Empresa, conforme Resolução 266/79 do CONFEA;
b) - Comprovação de o licitante possuir em seu
quadro permanente, na data de entrega da proposta,
profissional, detentor de atestado de responsabilidade
técnica compa�vel em complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior ao objeto licitado,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, devidamente registrado no CREA ou outra
entidade de classe correspondente, da região onde os
serviços foram executados, observado, ainda, a parcela
de maior relevância e de valor significativo;
c) - A Comprovação de que o profissional faz efetivamente
parte do quadro permanente da empresa será feita
pela apresentação de cópia autenticada da carteira de
trabalho e da respectiva ficha de registro de empregado,
ou do Contrato de prestação de serviço entre o licitante
e o profissional detentor do acervo técnico com firma
reconhecida do profissional;
d) - Declaração de compromisso do licitante de que
terá no ato da assinatura do contrato, todos os veículos
e equipamentos disponíveis para a execução dos
serviços previstos neste Edital, sendo para os veículos
fabricação com no máximo de 05 (cinco) anos e para os
www.tce.es.gov.br

4.7.1 - Para fins de comprovação de atestado de
responsabilidade técnica compa�vel com o serviço
licitado previsto no item 4.7 “c”, com base no Artigo
30 §2º da Lei Federal Nº. 8.666/1993, define-se como
parcela de maior relevância e de valor significativo, visto
a complexidade da obra, o seguinte:
Capacidade Técnico Profissional ·
Comprovação de que o licitante possui em seu quadro
permanente profissional devidamente reconhecido pelo
CREA, de nível superior, e que seja detentor de no mínimo
1 (uma) Certidão de Acervo Técnico por execução de
serviços de características semelhantes, relativamente à
execução de serviços: LIMPEZA URBANA para a execução
de varrição, pintura de meio fio e capina.
As empresas interessadas em participar do presente
certame deverão apresentar os seguintes documentos
referentes à qualificação técnica:
Capacidade Técnico Operacional ·
LIMPEZA URBANA para a execução de varrição, pintura
de meio fio e capina.
a) - Comprovação de capacitação técnico-operacional
e profissional comprovando ter a Licitante executado
serviço pertinente e compa�vel, através de certidão e
em atestados, fornecido por Pessoas Jurídicas de Direito
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Público ou Privado, emitido em seu nome, relativamente
à execução de serviços: LIMPEZA URBANA para a
execução de varrição, pintura de meio fio e capina;

621/2012;

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

1.3. DETERMINAR o prosseguimento do feito no rito
ordinário;

Responsável: ABILIO DE OLIVEIRA NETO, BIANCA LINO
DE BARROS

Observo, ainda, que a questão relacionada a capacitação
técnico-operacional foi objeto do Parecer Consulta
20/2017, poderoso instrumento para dirimir dúvidas
acerca desse tema.

1.4. DETERMINAR a OITIVA DAS PARTES,
preferencialmente por meio eletrônico, do Sr. Oldair da
Silva Ferreira (Presidente da CPL) e Sr. Ricardo Pepe Reis
(Secretário Municipal de Serviços Urbanos), para que
se pronunciem no prazo de 10 (dez) dias, conforme o
disposto no artigo 307, §3º do Regimento Interno desta
Corte de Contas;

PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE
DE 2012 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO
RIO NOVO – QUITAÇÃO A ABÍLIO DE OLIVEIRA NETO RETORNO AO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS PARA
FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA COBRANÇA
MULTA.

Assim, o cotejar das conclusões acima expendidas com
as hipóteses para a concessão das medidas cautelares
previstas no art. 124 da Lei Complementar 621/2012,
indica a ausência de fundado receio de grave ofensa ao
interesse público e de risco de ineficácia da decisão de
mérito, requisitos legais para a concessão da medida
pleiteada.
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente
o entendimento da Área Técnica, VOTO por que seja
adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator:
1.1. CONHECER a presente representação tendo em vista
a presença dos requisitos de admissibilidade previstos
nos artigos 177 e 184 c/c 186 do Regimento Interno
desta Corte de Contas;
1.2. INDEFERIR a medida cautelar por não atender os
requisitos previstos no art. 124 da Lei Complementar

1.5.
ENCAMINHAR
à
SecexEngenharia
prosseguimento do feito posteriormente.

para

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros Substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(relator/em substituição).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01768/2019-1
Processo: 02682/2013-7
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2012
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo
www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes PROCESSO TC 2682/2013 de
omissão no encaminhamento da prestação de contas
relativo ao 6º Bimestre pelo Fundo Municipal de Saúde
de Alto Rio Novo, sob responsabilidade da Senhora
Bianca Lino de Barros.
Em 02/04/2013, a 6ª Controladoria Técnica elaborou
a INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL – ITI 239/2013 (ﬂ. 01),
sugerindo a notificação do gestor supracitado, face
omissão dos dados referentes ao 6º Bimestre de 2012.
Em 12/04/2013, a Senhora Bianca Lino de Barros recebeu
TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 0520/2013, conforme
AR (ﬂ.05). Em 27/05/2013, o Núcleo de Controle de
Documentos - NCD após consulta ao SISAUDWEB
e LRFWEB, verificou que não constava nenhuma
documentação enviada pela Senhora Bianca Lino de
Barros, referente ao Termo de Notificação nº 520/2013
(ﬂ.07).
Em 06/06/2013, foi emitido o TERMO DE CITAÇÃO Nº
1045/2013, onde o mesmo retornou a este Tribunal
com o recebimento do AR (ﬂ. 12). Em 22/07/2013, o
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Núcleo de Controle de Documentos - NCD após consulta
ao SISAUDWEB e LRFWEB, informou que não consta do
Sistema de Controle de Documentos, documentação
alguma enviada pela Senhora Bianca Lino de Barros,
referente ao Termo de Citação nº 1045/2013 (ﬂ.14).

2571/2014, notificando o Sr. Abílio de Oliveira Neto
da Decisão Monocrática Preliminar DECM 1833/2014,
dando prazo de 15 (quinze) dias, para que encaminhe
documentação probatória do CUMPRIMENTO DA
DETERMINAÇÃO contida na Decisão TC nº 022/2014.

Destarte, após análise dos autos, onde o TERMO DE
CITAÇÃO DE Nº 1045/20013, foi recebido pessoalmente
pelo interessado, conforme ﬂs. 12 na data de 14/06/2013,
considerando que o prazo final venceu em 16/07/2013.

Conforme informação do NCD ﬂ. 57, não consta no
sistema de Controle de Documentos, documentação
alguma protocolizada em nome do Sr. Abílio de Oliveira
Neto, referente ao Termo de Notificação nº 2571/2014.

Diante da inércia da responsável, o Plenário deste
Tribunal, resolveu considerar revel, conforme Decisão TC
3807/2013 (ﬂ. 24), tendo em vista o não atendimento ao
Termo de Citação nº 1045/2013.

Encaminhado os autos a 6ª Secretaria de Controle
Externo manifestou-se, através do Relatório Conclusivo
de Omissão nº RCO 84/2015 ﬂs. 60/62, sugerindo a
aplicação de Multa ao Sr. Abílio de Oliveira Neto, face ao
descumprimento da obrigação de encaminhar prestação
de Contas do 6º Bimestre de 2012.

Logo, a 6ª Secretaria de Controle Externo manifestouse, através do Relatório Conclusivo de Omissão nº RCO
101/2013 (ﬂs. 24/25), sugerindo a aplicação de Multa
ao responsável, face ao descumprimento da obrigação e
ausência de justificativas.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público
Especial de Contas para manifestação (ﬂ. 29),
concordando “in totum” com a proposta da 6ª Secretaria
de Controle Externo.
Em 12/05/2014, foi publicado no Diário Oficial do
Eletrônico do TCEES o Acordão TC 141/2014, citando o
atual Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio
Novo, Sr. Abílio de Oliveira Neto e aplicando multa a
Senhora Bianca Lino de Barros, Gestora a época.
Conforme informação do NCD ﬂ. 49, o Sr. Abílio de
Oliveira Neto foi devidamente citado, onde consta que
não foram enviados os documentos referentes ao do
Termo de Citação nº 599/2014.
Em 11/11/2014, foi emitido Termo de Notificação nº

Cabe salientar ainda que os dados omissos foram
analisados de forma consolidada na Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo
– Processo TC 3382/2012, e que o envio intempestivo
neste momento torna-se irrelevante para as atividades
desta Corte.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público
Especial de Contas para manifestação (ﬂ. 66),
concordando “in totum” com o Relatório Conclusivo
de Omissão RCO nº 84/2015 (ﬂs. 60/62) dos presentes
autos.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas os
autos ficaram conclusos , sendo, em seguida elaborado
o voto 01191/2013, que deu origem ao Acórdão TC
00141/2014 – Segunda Câmara, onde à unanimidade,
decidiu pela aplicação de multa pecuniária, com fulcro
no art. 1º, XXXII e 135, IX da Lei Complementar nº
www.tce.es.gov.br

621/2012, c/c Resolução TC nº 261/2013, art. 389, IV,
VII, IX e Resolução TC nº 219/2010, art. 2º, no valor
correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), prevista
no artigo 135, inciso II, da LC 621/2012, a Senhora Bianca
Lino de Barros, tendo em vista que permaneceu inerte
e deixando de atender a legislação que a obrigava a
prestar contas dos recursos públicos que administrava,
reiterado pelo Acordão TC 547/2015 – Segunda Câmara,
onde condenou o Sr. Abílio de Oliveira Neto, também em
multa pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
O processo teve seu trânsito em Julgado em 17/09/2015,
conforme Certidão de Transito em Julgado, (ﬂs. 85),
emitido pelo Secretário Adjunto das Sessões, Sr. Eduardo
Givago Coelho Machado.
Nos termos do artigo 305, parágrafo único c/c artigo 463
do Regimento Interno, os autos foram encaminhados
os Ministério Público de Contas, lançando o Termo de
Verificação Nº 00061/2019 (evento 23), certificando
o recolhimento integral do valor da multa integral
aplicada ao Sr. Abílio de Oliveira Neto.
O Ministério Público de Contas pronuncia-se por meio da
lavra do ilustre Procurador Geral Luciano Vieira, (evento
26), que analisando os Termo de Verificação expedido
pela Secretaria Geral do Ministério Público de Contas,
certificou o recolhimento integral da multa aplicada
ao responsável Sr. Abílio de Oliveira Neto e, pugna que
seja expedida a devida quitação ao responsável, com
fulcro no art. 148 da Lei Complementar 621/2012, bem
como requer a devolução dos autos à Secretaria Geral
do Ministério Público para fiscalização e monitoramento
da cobrança quanto a responsável Sra. Bianca Lino de
Barros.
Considerando, portanto, que foi cumprida pelo
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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responsável, Sr. Abílio de Oliveira Neto a Decisão proferida
pelo Acórdão TC 0547/2015 – Segunda Câmara, tendo
em vista o recolhimento integral da multa, VOTO no
sentido de que o colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

Presidente
Decisão 01763/2019-9
Processo: 10490/2015-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Auditoria
Exercício: 2011
UG: PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: WILSON LUIZ VENTURIM
FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA - EXERCÍCIO – DE 2011 –
DETERMINAR ARQUIVAMENTO

1.1. EXPEDIR QUITAÇÃO ao senhor Abílio de Oliveira
Neto, relação à multa pecuniária referida com
fundamento no art. 148 da Lei 621/2012;

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SERGIO MANOEL BORGES
NADER

1.2. Encaminhar, posteriormente, os autos à Secretaria
Geral do Ministério Público de Contas, conforme
solicitado, para fiscalização e monitoramento da
cobrança quanto a responsável Sra. Bianca Lino de
Barros, disposto no artigo 463 do RITCEES.

O presente processo foi formado para dar cumprimento
à deliberação constante do Parecer Prévio 47/2015
– 2º Câmara, prolatado n o processo TC 1851/2012,
objetivando a responsabilização pessoal do Senhor
Wilson Luiz Venturim, Prefeito Municipal de Nova
Venécia no exercício de 2011, pelo descumprimento do
disposto no art. 5º, III e IV, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/00.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente/relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros Substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Relatório

A matéria relacionada foi analisada nos autos do Processo.
TC 1851/2012 (Prestação de Contas Anual – Governo exercício 2011), tendo as contas anuais recebido parecer
prévio desta Corte de Contas pela rejeição, bem como,
pela formação de autos apartados, objetivando a
responsabilização pessoal do então Prefeito Municipal
pelo descumprimento ao art. 5º, incisos IV, §§ 1º e
2º da Lei 10.028/2000, visando à aplicação da multa
prevista no § 1º do mesmo artigo, cuja competência para
processar e julgar cabe a esta Corte de Contas, por força
www.tce.es.gov.br

do § 2º do citado artigo.
Assim, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI
1946/2015 (ﬂs. 217) e assegurado ao prestador o direito
ao contraditório e à ampla defesa por meio da Decisão
Monocrática Preliminar 1770/2015 (ﬂs. 220/221),
que decidiu citar o responsável para, apresentar suas
alegações de defesa bem como documentos que
entendesse necessários em função da decisão desta
Corte de Contas em aplicar-lhe a multa nos moldes do
art. 5º, IV, §§1º e 2º da Lei 10.028/00.
Devidamente citado, o responsável anexou suas
justificativas às ﬂs. 228/236, conforme Protocolo
66870/2015-3.
De se notar que foi interposto Recurso de Reconsideração
em face do Parecer Prévio 47/2015 (TC 12344/2015),
produzindo efeito suspensivo ao prazo estabelecido para
apreciação plenária destes autos, conforme consta do
art. 164 da Lei Complementar 621/12 e interrompendo a
contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva
do TCEES, nos termos da LC 621/2012.
O Recurso de Reconsideração (TC 12344/2015) foi
apreciado na 26ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada
em 07 de Agosto de 2018, cuja decisão plenária foi
pelo conhecimento e no mérito NEGAR PROVIMENTO,
para manter in tottum os termos do Parecer Prévio TC 047/2015
Em ato subsequente, deu-se prosseguimento aos
presentes autos com a análise técnica das justificavas
apresentadas pelo responsável relatada na Instrução
Técnica Conclusiva 2538/2018-9 (ﬂs. 247/256)
concluindo nos seguintes termos:
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Ante todo o exposto, frente ao determinado no
Parecer Prévio TC-047/2015 - SEGUNDA CÂMARA (TC
1851/2012), conclui-se opinando pela aplicação de
multa de 30% (trinta por cento) dos vencimentos anuais
do agente responsável, nos moldes do art. 5º, IV, §§ 1º
e 2º, da Lei 10.28/00, o que corresponde a R$ 34.200,00
(16.195,4823 VRTE)
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de
Contas, em manifestação da lavra do Excelen�ssimo
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do
Ministério Público de Contas 03878/2018-3 (ﬂs. 260).
Após, acompanhando a área técnica e o parecer
ministerial, elaborei e proferi voto 5007/2018-5, o qual
foi acompanhado à unanimidade pela Segunda Câmara
sendo prolatado o Acordão 1553/2018 – Segunda
Câmara que sancionou com multa o Sr. Wilson Luiz
Venturim, no valor de 16.195,4823 VRTES.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Denota-se da certidão de trânsito em julgado
01023/2019-5(ﬂs. 297) que o Acórdão 1553/2018,
transitou em julgado em 14 de maio de 2019, cabendo
neste momento processual, em cumprimento ao
disposto no artigo 305, Parágrafo Único, c/c artigo 463 do
Regimento Interno deste Tribuna, o acompanhamento
e monitoramento da cobrança da multa imputada pelo
referido Acórdão, pelo Ministério Público de Contas.
Ainda em conformidade com a norma regimental, dentre
outras medidas cabíveis e ouvido o Ministério Público de
Contas, poderá ser determinado o arquivamento dos
autos:
expedindo-se quitação, caso haja o recolhimento integral

da multa aplicada (art. 460 RITCEES) ou.
determinar o arquivamento do processo sem
cancelamento do débito, caso não haja comprovação do
recolhimento.
Todavia, verificou-se que não consta do dispositivo do
Acórdão o comando para o arquivamento dos autos,
após o transito em julgado,
Neste sentido, tendo em vista a aprovação da Emenda
Regimental TC nº 09/2017 que revogou o § 4º do artigo
288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou
a redação do seu § 3º, estabelecendo que o relator
permanece vinculado ao processo mesmo após o
trânsito em julgado, e em obediência ao § 1º do art.
330 do RITCEES, que estabelece que “o arquivamento de
processo será determinado pelo colegiado competente”,
entendo que deva ser proferida decisão determinando o
arquivamento dos autos.
Por ﬁm, conforme Despacho31038/2019-4 da SecretariaGeral do Ministério Público de Contas, “foi autuado
Processo Administrativo nº 10140/2019-1, em nome
do Sr. Wilson Luiz Venturim, a ﬁm de acompanhar e
monitorar à cobrança da multa imposta pelo referido
Acórdão, conforme art. 463 da Resolução TC Nº 261, de
04 de junho de 2013, do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo”.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Deliberação que submeto
à sua consideração.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo
TC-10490/2015-1, DECIDEM os Srs. Conselheiros da
Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, nos termos do voto do relator, por:
1.1. Determinar o Arquivamento dos Autos.
1.2. Encaminhar, posteriormente, ao Ministério Público
para comprimento ao disposto no art. 305, § único, c/c
art. 463 do Regimento Interno.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente/relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros Substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01761/2019-1
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08808/2019-1
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: CMA - Câmara Municipal de Aracruz
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Responsável: PAULO FLAVIO MACHADO

Conselheiro Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE ARACRUZ– OMISSÃO NO ENVIO: MESES 01, 02, 03 e

1. DECISÃO:
www.tce.es.gov.br
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04 EXERCICIO 2019 – CITAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Os presentes autos versam acerca de omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas mensal da
Câmara Municipal de Aracruz, por meio do sistema
CidadES deste Tribunal, referente aos meses 01, 02, 03 e
04 de 2019 sob responsabilidade do Senhor Paulo Flavio
Machado conforme Instrução Normativa TC 43/2017.
Foi emitido o termo de Notificação Eletrônico 3427/2019
ao Sr. Paulo Flavio Machado, conforme prevê o artigo
20 da IN TC4 3/2017, em razão do descumprimento do
prazo do encaminhamento das Prestações de Contas
mensais retro mencionadas, fixando o prazo de 5 (cinco
dias) para o cumprimento da obrigação sob pena de
multa, nos termos do artigo 35 do mesmo diploma legal.
Conforme Manifestação Técnica Nº 5742/2019-4
(evento eletrônico 02), o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, em virtude do não
atendimento ao termo de Notificação Eletrônico sugeriu
a aplicação de multa ao responsável, a ser dosada pelo
relator, vejamos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3427/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da

Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).
Encaminhados os autos ao Ministério Público de
Contas, foi elaborado o Parecer 2942/2019-1, da lavra
do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira que acompanhou in totun a proposta constante
na referida Manifestação Técnica (5742/2019-4).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O encaminhamento da Prestação de Contas por parte
do responsável, seja ele pessoa �sica ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos é uma
obrigação prevista na Constituição Federal, conforme
artigo 70, parágrafo único da Carta Magma:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
www.tce.es.gov.br

nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Em relação ao envio das prestações de contas, via
sistema próprio (CidadES) a esta corte de Contas, é
regulamentada pela Instrução Normativa nº 43/2017
conforme artigos 20, 21 e 35, vejamos:
[...]
Art. 20 Na hipótese de descumprimento dos prazos
para envio e homologação das remessas previstos
nesta Instrução Normativa, bem como da existência de
solicitação de retificação de arquivos, o TCEES expedirá
notificação ao responsável, por meio eletrônico, fixandolhe prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação.
[...]
Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
[...]
§ 2º Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
[...]
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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A omissão do envio das prestações de contas, bem como
o envio tardio, distorce o conceito de gestão pública
eficiente por prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o
exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública,
razão pela qual tais condutas são sancionadas por
diversos diplomas legais e podem ensejar sanções civis,
penais e administrativas.
Observa-se que, conforme Manifestação Técnica
5742/2019-4 o responsável em prestar contas foi
devidamente notificado, através do Termo de Notificação
Eletrônico 3427/2019 e informado da possibilidade de
aplicação de multa prevista no artigo 135, inciso VIII, na
forma do § 4° do mesmo artigo, da Lei Complementar
621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na forma do § 1º do
Regimento Interno do TCEES (aprovado pela Resolução
TC 261/2013).
Pois bem,
Ao consultar o sistema CidadES foi verificado que a,
Câmara Municipal de Aracruz homologou todos os
períodos ( meses 01, 02, 03 e 04/2019), em 18/07/2019,
todos em atraso.
O Conselheiro Domingos Augusto Taufner em seu Voto
2892/2019-1 (Processo TC 9055/2019-5), cita um trecho
do jurista Hely Lopes Meirelles, onde explica que “o
princípio da verdade material, também denominado da
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se
de qualquer prova lícita de que a autoridade processante
ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo” (2011, p. 739-740).
E ainda, no mesmo voto, o Eminente Conselheiro destaca
que: “a ampla possibilidade de provas no curso do
processo alicerça e ratiﬁca a legitimação dos princípios

da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade
material”.
Considerando que esta Corte de Contas busca a
verdade real dos fatos, e, ainda, a prestação de contas
extemporânea quando ocorrer por fatores justificáveis,
pode afastar a irregularidade e a penalidade pela
omissão no dever de prestar contas, ante o princípio da
razoabilidade.
Deste modo, entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Mensal dos meses
01,02,03 e 04 /2019 no prazo estabelecido.
Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte
de Contas consoante se verifica nos autos dos processos
TC 8886/2019; 8990/2019, 8630/2019, 9055/2019
8017/2019 entre outros.
Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:

omissão no encaminhamento da Prestação de Contas
Mensal dos meses 01,02, 03 e 04 de 2019 de acordo com
Instrução Normativa 43/2017, sob pena de aplicação da
multa do artigo 389, inciso VIII do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator Sérgio
Manoel Nader Borges, vencido o conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou pela
aplicação de multa de R$ 2.000,00, com base no art. 135,
§ 4º, da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 389, VIII, §
1º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente/relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros Substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01762/2019-4

Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
CITAR o Sr. Paulo Flavio Machado para que no prazo
de 05 (cinco) dias improrrogáveis, apresente os
esclarecimentos que julgar pertinente, bem como os
documentos que entender necessários em razão da
www.tce.es.gov.br

Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 08894/2019-5
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel da
Palha
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: ROBERTO MORANDI
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – OMISSÃO MESES 01,
02, 03 E 04/2019 – FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE SÃO
GABRIEL DA PALHA – CITAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Os presentes autos versam acerca de omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES deste
Tribunal, da Prestação de Contas mensal do Fundo
Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha, referente
aos meses 01, 02, 03 e 04 /2019 sob responsabilidade do
Senhor Roberto Morandi conforme Instrução Normativa
TC 43/2017.
Foi emitido o termo de Notificação Eletrônico 3590/2019
a Sr. Roberto Morandi, conforme prevê o artigo 20 da
IN TC4 3/2017, em razão do descumprimento do prazo
do encaminhamento das Prestações de Contas mensais
retro mencionadas, fixando o prazo de 5 (cinco dias) para
o cumprimento da obrigação sob pena de multa, nos
termos do artigo 35 do mesmo diploma legal.
Conforme manifestação Técnica Nº 5751/2019-3
(evento eletrônico 02), o Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia, em virtude do não
atendimento ao termo de Notificação Eletrônico sugeriu
a aplicação de multa ao responsável, a ser dosada pelo
relator, vejamos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e o não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico
3590/2019 emitido por esta Corte de Contas em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:

1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).
O Ministério Público de Contas, em Parecer 2952/2019
exarado pelo Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira,
acompanhou in totun a proposta constante na referida
Manifestação Técnica (5832/2019).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O encaminhamento da Prestação de Contas por parte
do responsável, seja ele pessoa �sica ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos é uma
obrigação prevista na Constituição Federal, conforme
artigo 70, parágrafo único da Carta Magma:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
www.tce.es.gov.br

guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Em relação ao envio das prestações de contas, via
sistema próprio (CidadES) a esta corte de Contas, é
regulamentada pela Instrução Normativa nº 43/2017
conforme artigos 20, 21 e 35, vejamos:
[...]
Art. 20 Na hipótese de descumprimento dos prazos
para envio e homologação das remessas previstos
nesta Instrução Normativa, bem como da existência de
solicitação de retificação de arquivos, o TCEES expedirá
notificação ao responsável, por meio eletrônico, fixandolhe prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação.
[...]
Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
[...]
§ 2º Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
[...]
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
Observa-se que, conforme Manifestação Técnica
5832/2019-3 o responsável em prestar contas foi
devidamente notificado, através do Termo de Notificação
Eletrônico 3590/2019, e informado da possibilidade de
aplicação de multa prevista no artigo 135, inciso VIII, na
forma do § 4° do mesmo artigo, da Lei Complementar
621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na forma do § 1º do
Regimento Interno do TCEES (aprovado pela Resolução
TC 261/2013).
A omissão do envio das prestações de contas, bem como
o envio tardio, distorce o conceito de gestão pública
eficiente por prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o
exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública,
razão pela qual tais condutas são sancionadas por
diversos diplomas legais e podem ensejar sanções civis,
penais e administrativas.
Pois bem,
Ao consultar o sistema CidadES foi verificado que o
Fundo Municipal de Saúde A�lio Vivácqua, homologou
os períodos 01, 02, 03 e 04/2019, em 28/05/2019,
28/05/2019, 29/05/2019 e 31/05/2019 respectivamente,
todos em atraso.
O conselheiro Domingos Augusto Taufner em seu Voto
2892/2019-1 (Processo TC 9055/2019-5), cita um trecho
do jurista Hely Lopes Meirelles, onde explica que “o
princípio da verdade material, também denominado da
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se
de qualquer prova lícita de que a autoridade processante
ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo” (2011, p. 739-740).

E ainda, no mesmo voto, o Eminente Conselheiro destaca
que: “a ampla possibilidade de provas no curso do
processo alicerça e ratifica a legitimação dos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade
material”.
Considerando que esta Corte de Contas busca a
verdade real dos fatos, e, ainda, a prestação de contas
extemporânea quando ocorrer por fatores justificáveis,
pode afastar a irregularidade e a penalidade pela
omissão no dever de prestar contas, ante o princípio da
razoabilidade.
Deste modo, entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Mensal dos meses
01,02,03 /2019 no prazo estabelecido. Quanto ao mês
04/2019 o período foi encaminhando com um atraso
inferior a 30 dias do prazo limite, dessa forma deixo de
citar em relação a esse período.
Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte
de Contas consoante se verifica nos autos dos processos
TC 8886/2019; 8990/2019, 9055/2019 entre outros.
Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO por que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
www.tce.es.gov.br

1.1. CITAR a Senhor Roberto Morandi – Gestor do Fundo
Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha, para que
no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, apresente
os esclarecimentos que julgar pertinente, bem como
os documentos que entender necessários em razão da
omissão no encaminhamento da Prestação de Contas
Mensal dos meses 01,02, 03 de 2019 de acordo com
Instrução Normativa 43/2017, sob pena de aplicação
da multa do artigo 389, inciso VIII do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator Sérgio
Manoel Nader Borges, vencido o conselheiro em
substituição João Luiz Cotta Lovatti, que votou pela
aplicação de multa de R$ 2.000,00, com base no art. 135,
§ 4º, da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 389, VIII, §
1º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente/relator) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros Substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01766/2019-2
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 09105/2019-1
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Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
UG: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social de
Alegre
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Responsável: ERROZENILDA INACIA BARROS GOMES
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – OMISSÃO MÊS
04/2019 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DE ALEGRE – CITAR.
VOTO DO RELATOR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RELATOR JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de omissão do Fundo
Municipal de Assistência Social do município de Alegre,
sob responsabilidade de Errozenilda Inacia Barros
Gomes, no encaminhamento, por meio do sistema
CidadES deste Tribunal, da Prestação de Contas Mensal
– mês 04 do exercício 2019, prevista na IN TC 43/2017.
Por meio do Termo de Notificação Eletrônico 4184/2019,
a responsável foi notificada do descumprimento do
prazo para envio/homologação dos dados da Prestação
de Contas Mensal, referente ao mês de abril de 2019,
fixando cinco dias para cumprimento da obrigação, sob
pena de multa.
Mantida a omissão, o NCE - Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia autuou processo, e por
meio da Manifestação Técnica 5980/2019-5, apresenta
proposta de encaminhamento nos seguintes termos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Em face do descumprimento do prazo legal e do não
atendimento ao Termo de Notificação Eletrônico

04184/2019 emitido por esta Corte de Contas, em razão
da referida omissão, propõe-se ao relator que submeta
ao Colegiado competente:
1. A edição de Acórdão para aplicação de multa ao
responsável, a ser dosada pelo relator, nos termos do
art. 135, inciso VIII, na forma do § 4° do mesmo artigo, da
Lei Complementar 621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na
forma do § 1º do Regimento Interno do TCEES (aprovado
pela Resolução TC 261/2013).
.
Na forma regimental, manifesta-se o Ministério Público
de Contas por meio de seu Procurador de Contas,
Dr. Luciano Vieira, Parecer 02237/2019, anuindo aos
termos da proposta contida da Manifestação Técnica
005980/2019-5..
II. FUNDAMENTAÇÃO
O presente processo trata de omissão no encaminhamento
da Prestação de Contas Mensal, referente ao mês 04 exercício 2019, do Fundo Municipal de Assistência Social
de Alegre, sob responsabilidade da Sra. Errozenilda
Inácia Barros Gomes.
Como anteriormente dito, a responsável foi notificada
pelo descumprimento dos prazos para envio e
homologação das remessas previstas para o período
demandado.

lhe prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação.
§ 2º. Esgotado o prazo estabelecido no caput, o
sistema continuará disponível para recebimento das
informações, ainda que intempestivamente, sem
prejuízo da aplicação de sanção, de acordo com as
disposições da Lei Complementar Estadual621/2012 e
do Regimento Interno do TCEES. ”
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo
com as disposições da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do Regimento Interno do TCEES.
A Lei Orgânica nº 621/2012, autoriza a aplicação de
multa decorrente de verificação de não atendimento à
decisão desta Corte de Contas, não envio ou envio fora
de prazo de documentos ou informações que compõem
a prestação de contas ou ainda ocasionadas pela
reincidência no descumprimento de determinação deste
Tribunal. Tais permissivos estão elencados no artigo 135,
vejamos:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]

Assim dispõe o artigo 20, §2º e artigo 35 da Instrução
Normativa 43/2017:

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

Art. 20 Na hipótese de descumprimento dos prazos
para envio e homologação das remessas previstos
nesta Instrução Normativa, bem como da existência de
solicitação de retificação de arquivos, o TCEES expedirá
notificação ao responsável, por meio eletrônico, fixando-

§4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis.

www.tce.es.gov.br

No mesmo sentido, o artigo 389, inciso VIII, §1º do
Regimento Interno desta Corte de Contas:
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Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária
prevista no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na
forma prescrita no seu § 3º, aos responsáveis por contas
e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:

encaminhamento da Prestação de Contas Mensal do mês
de abril de 2019, não cumprindo o prazo determinado
no Anexo I da Instrução Normativa 43/2017.

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

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

§1º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV
a IX, XIII e XIV, prescinde de prévia comunicação dos
responsáveis
Em pesquisa no Sistema Cidades, observa-se que o
prazo para entrega da PCM do mês de abril vencia no
dia 24/06/19 e foi homologada em 25/06/19; portanto,
com atraso.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento
da Área técnica e do Ministério Público de Contas,
PROPONHO VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
1.DECISÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator;
MULTAR Errozenilda Inácia Barros Gomes no valor de
R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos termos do art. 135,
Inciso VIII, § 4º da Lei Complementar 621/2012 c/c o art.
389, inciso VIII , § 1º do Regimento Interno ( aprovado
pela Resolução 261/2013 ), em razão da omissão no

VOTO - VOGAL

RELATÓRIO
Os presentes autos versam acerca de omissão no
encaminhamento, por meio do sistema CidadES deste
Tribunal, da Prestação de Contas mensal do Fundo
Municipal de Assistência Social de Alegre, referente
ao mês 04 /2019 sob responsabilidade de Errozenilda
Inacia Barros Gomes conforme Instrução Normativa TC
43/2017.
Adoto como relatório a sucinta exposição do iter
processual transcorrido até o presente momento
formulada pelo Relator, Conselheiro João Luiz Cotta
Lovatti, no voto disponibilizado através do sistema
interno para consultas processuais desta Corte de
Contas.
Da leitura do referido voto, tem-se que o eminente
Relator, ao final, submeteu à consideração a seguinte
minuta de decisão:
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator;
MULTAR Errozenilda Inácia Barros Gomes no valor de
R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos termos do art. 135,
Inciso VIII, § 4º da Lei Complementar 621/2012 c/c o art.
www.tce.es.gov.br

389, inciso VIII , § 1º do Regimento Interno ( aprovado
pela Resolução 261/2013 ), em razão da omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas Mensal do mês
de abril de 2019, não cumprindo o prazo determinado
no Anexo I da Instrução Normativa 43/2017.
Tenho, no entanto, visão diferente daquele exposta pelo
Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti, razão pela
qual peço vênia para, desde já, apresentar voto-vogal no
qual passo a expor os fundamentos de fato e de direito
pelo qual divirjo de V.Exa. e, ao final, proponho minuta
de voto.
FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas efetuar a fiscalização dos
atos que resultem receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, para assegurar a
eficácia do controle dos recursos públicos e para instruir
o julgamento das contas públicas.
O encaminhamento da Prestação de Contas por parte
do responsável, seja ele pessoa �sica ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos é uma
obrigação prevista na Constituição Federal, conforme
artigo 70, parágrafo único da Carta Magma:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa �sica
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Em relação ao envio das prestações de contas, via
sistema próprio (CidadES) a esta corte de Contas, é
regulamentada pela Instrução Normativa nº 43/2017
conforme artigos 20, 21 e 35, vejamos:
[...]
Art. 20 Na hipótese de descumprimento dos prazos
para envio e homologação das remessas previstos
nesta Instrução Normativa, bem como da existência de
solicitação de retificação de arquivos, o TCEES expedirá
notificação ao responsável, por meio eletrônico, fixandolhe prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação.
[...]
Art. 21 A notificação eletrônica de que trata o artigo
anterior será feita por meio de documento gerado no
CidadES, denominado termo de notificação eletrônico,
cientificando o gestor ou responsável acerca da
inadimplência, bem como da existência de solicitação de
retificação de arquivos.
[...]
§ 2º Caso não acolhidas as razões de justificativas,
independente do cumprimento da obrigação prevista no
§ 1º, o responsável estará sujeito à multa, de acordo com
as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
[...]
Art. 35 A omissão de informações e o descumprimento
dos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa
sujeitam o responsável à sanção de multa, de acordo com

as disposições da Lei Complementar Estadual 621/2012
e do Regimento Interno do TCEES.
Observa-se que, conforme Manifestação Técnica
5980/2019-1 o responsável em prestar contas foi
devidamente notificado, através do Termo de Notificação
Eletrônico 4184/2019, e informado da possibilidade de
aplicação de multa prevista no artigo 135, inciso VIII, na
forma do § 4° do mesmo artigo, da Lei Complementar
621/2012, c/c art. 389, inciso VIII, na forma do § 1º do
Regimento Interno do TCEES (aprovado pela Resolução
TC 261/2013).
A omissão do envio das prestações de contas, bem como
o envio tardio, distorce o conceito de gestão pública
eficiente por prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o
exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública,
razão pela qual tais condutas são sancionadas por
diversos diplomas legais e podem ensejar sanções civis,
penais e administrativas.
Pois bem,
Ao consultar o sistema CidadES foi verificado que o Fundo
Municipal de Assistência Social de Alegre , homologou o
período 04/2019, em 18/06/2019, em atraso.

processo alicerça e ratiﬁca a legitimação dos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade
material”.
Considerando que esta Corte de Contas busca a
verdade real dos fatos, e, ainda, a prestação de contas
extemporânea quando ocorrer por fatores justificáveis,
pode afastar a irregularidade e a penalidade pela
omissão no dever de prestar contas, ante o princípio da
razoabilidade.
Deste modo, entendo que deve ser determinada a citação
do responsável para apresentar suas justificativas, acerca
do não envio da Prestação de Contas Mensal do mês 04
/2019 no prazo estabelecido.
Este vem sendo o entendimento esposado por esta Corte
de Contas consoante se verifica nos autos dos processos
TC 8886/2019, 8990/2019, 8630/2019, 9055/2019
8017/2019 entre outros.
Ante o exposto, divergindo do entendimento da Área
Técnica, do Ministério Público de Contas e do relator,
Conselheiro em Substituição João Luiz Cotta Lovatti,
VOTO por que seja adotada a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.

O conselheiro Domingos Augusto Taufner em seu Voto
2892/2019-1 (Processo TC 9055/2019-5), cita um trecho
do jurista Hely Lopes Meirelles, onde explica que “o
princípio da verdade material, também denominado da
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se
de qualquer prova lícita de que a autoridade processante
ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo” (2011, p. 739-740).

Sérgio Manoel Nader Borges

E ainda, no mesmo voto, o Eminente Conselheiro destaca
que: “a ampla possibilidade de provas no curso do

1.1. CITAR a Senhora Errozenilda Inacia Barros Gomes
– Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

www.tce.es.gov.br

Conselheiro Relator
1. DECISÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
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de Alegre, para que no prazo de 05 (cinco) dias
improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar
pertinente, bem como os documentos que entender

Atas das Sessões - 2ª Câmara
SESSÃO: 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA

necessários em razão da omissão no encaminhamento

SEGUNDA CÂMARA - 22/6/2019

da Prestação de Contas Mensal do mês 04 de 2019 de

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezenove, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO
LACERDA DE AGUIAR”, o senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER, no exercício da presidência,
invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 15ª
Sessão Ordinária do colegiado do corrente exercício.
Integrando a Câmara estiveram presentes o senhor
conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO e o senhor
conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI,
convocado para compor o quórum nos termos do artigo
28, §1º da Lei Complementar 621/2012. Presentes,
ainda, o Ministério Público junto a este Tribunal, na
pessoa do senhor LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA,
procurador de contas em substituição ao procuradorgeral, e LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-adjunta
das sessões. O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER, no exercício da presidência, submeteu à
Câmara, para discussão e votação, nos termos dos
artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal, a ata da 14ª Sessão
Ordinária de 2019 do colegiado, antecipadamente
encaminhada pela secretária-adjunta das sessões,
por meio eletrônico, aos senhores conselheiros,
conselheiros substitutos e procurador; sendo aprovada à
unanimidade. – APRECIAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
E URGENTES - Nos termos do artigo 101, § 1º, do
Regimento Interno deste Tribunal, o senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER incluiu em pauta o

acordo com Instrução Normativa 43/2017, sob pena de
aplicação da multa do artigo 389, inciso VIII do Regimento
Interno desta Corte de Contas.
2. Por maioria, nos termos do voto vogal do conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges, vencido o relator, que
votou pela aplicação de multa de R$ 500,00, com base
no art. 135, § 4º, da Lei Complementar 621/2012 c/c art.
389, VIII, § 1º do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas.
3. Data da Sessão: 31/07/2019 – 25ª Sessão da Segunda
Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges
(presidente) e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros Substitutos: João Luiz Cotta Lovatti
(relator/em substituição).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

www.tce.es.gov.br

processo TC-7181/2019, que trata de Representação
em face da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, em
que sua excelência proferiu voto por conceder a medida
cautelar pleiteada, determinando notificação dos
responsáveis, tendo sido anuído, à unanimidade, pelo
colegiado. – OCORRÊNCIAS – 1) Quando do julgamento
do processo TC-7536/2017, que trata de Denúncia em
face da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco,
o relator, conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO
proferiu voto por converter em Tomada de Contas
Especial, acolher parcialmente razões apresentadas
por parte dos responsáveis, rejeitar razões de Clemilda
Campos, Pedrinho Godoy e Fábio Bastianelle, julgando
irregulares suas contas e aplicando multa com expedição
de recomendações, e condenando ao ressarcimento
solidário apenas Clemilda Campos e Pedrinho Godoy. Em
seguida, o senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI sugeriu que fossem expedidas determinações,
bem como sugeriu que a Segex monitorasse se as
nomeações da prefeitura estão regulares, votou ainda por
condenar Fábio Bastianelle e Luciano Henrique Sordine
ao ressarcimento, conforme proposto pela área técnica.
Ainda em discussão, o senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER informou que a equipe técnica do
Tribunal já possui plano de fiscalização das folhas de
pagamento das unidades gestoras do estado. O relator
acolheu a sugestão de expedir determinações e incluiu
recomendação ao controle interno do Município de
Barra de São Francisco para verificação da regularidade
de nomeações dos servidores municipais, mantendo, no
entanto, o afastamento do ressarcimento proposto pelo
senhor conselheiro JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, sendo
acompanhado pelo senhor conselheiro DOMINGOS
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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AUGUSTO TAUFNER. – ORDEM DO DIA – Julgamento
dos 40 processos constantes da pauta, ﬂs. 4 a 11, parte
integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar,
o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER,
no exercício da presidência, declarou encerrada a
sessão às 11 horas e 11 minutos, convocando, antes,
os excelen�ssimos senhores conselheiros, senhor
conselheiro substituto e senhor procurador para a
próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 29 de
maio de 2019, quarta-feira, às 10 horas. E, para constar,
eu, LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-adjunta das
sessões, lavrei a presente ata, que, depois de aprovada,
vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente,
demais conselheiros e senhor procurador.
CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 01143/2009-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2008
Apensos: 06528/2008-1, 00204/2008-6
Responsável: ADEMAR COUTINHO DEVENS [DOLIVAR
GONCALVES JUNIOR (OAB: 12810-ES), WELLINGTON
BORGHI (OAB: 9435-ES)], ALEXANDRE DUARTE
SILVA [BRUNA ROCHA PASSOS (OAB: 16049-ES),
CRISTIANE MENDONCA (OAB: 6275-ES), EVANDRO DE
CASTRO BASTOS, GABRIELA FARDIN PERIM BASTOS
SCHWAN (OAB: 14518-ES)], ALEXSANDRO SEGAL,
ALINE DE PAULA MOFARDINI DE SOUZA, AMANTINO
GONCALVES DA SILVA FILHO, ANTONIO LUIZ BOF,

ARGECON

CONSTRUTORA

E

COMERCIO

LTDA,

ARNALDO SOARES PAGANI JUNIOR [BRUNA ROCHA
PASSOS (OAB: 16049-ES), CRISTIANE MENDONCA (OAB:

Processo: 03653/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré

6275-ES), EVANDRO DE CASTRO BASTOS, GABRIELA

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

FARDIN PERIM BASTOS SCHWAN (OAB: 14518-ES)],

Exercício: 2016

AROLDO LOPES RAMPINELLI, CONSTRUTORA P. J.

Responsável: ROGERIO FEITANI [CARLOS ESTEVAN
FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES)], RUBERCI
CASAGRANDE

LTDA, DIVA CATARINA MANTOVANI, EDNO CORREA
PAJEHU, FABIO TEIXEIRA [BRUNA ROCHA PASSOS (OAB:
16049-ES), CRISTIANE MENDONCA (OAB: 6275-ES),
EVANDRO DE CASTRO BASTOS, GABRIELA FARDIN PERIM

Deliberações: Adiado
Processo: 03333/2018-8

BASTOS SCHWAN (OAB: 14518-ES)], GEOVANI LOPES
RAMPINELLI, HEITOR LUIZ RAMPINELLI LOPES, HELIO
SANTI SOARES, LINO ANTONIO BROESTO, MARCOS
AURELIO MONTE BELO ROCHA [BRUNA ROCHA PASSOS
(OAB: 16049-ES), CRISTIANE MENDONCA (OAB: 6275ES), EVANDRO DE CASTRO BASTOS, GABRIELA FARDIN

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2018
Responsável: MARCOS DUARTE GAZZANI

PERIM BASTOS SCHWAN (OAB: 14518-ES)], ROBSON

Adiamento: 1ª Sessão

GUIMARAES NERES, ROGERIO ROCHA DOS SANTOS,

Deliberações: Adiado

SIMONE APARECIDA LOUREIRO BISPO, VANUSCA
OLIVEIRA BERTAZO, WILSON RODRIGUES OLIVEIRA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03001/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2016
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
Deliberações: Acórdão. Homologar pontos 2.1 a 2.15 dos
achados de auditoria. Determinação. Arquivar.
www.tce.es.gov.br

Processo: 03727/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2017
Responsável: AMANDA QUINTA RANGEL [ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES),
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo: 04007/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibatiba
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Responsável: BRUNO HENRIQUES ARAUJO

Adiamento: 1ª Sessão

Exercício: 2017

Deliberações: Decisão. Conhecer. Conceder Medida
Cautelar. Oitiva da parte. Prazo 10 dias. Notificação 10
dias.

Deliberações: Adiado

Responsável: LUCIANO MIRANDA SALGADO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.

Total: 9 processos

Processo: 04459/2018-7

CONSELHEIRO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaguaçu

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2017

Processo: 04316/2013-5

Responsável: DARLY DETTMANN

Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo

Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.

Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
Apensos: 04358/2012-1

Processo: 02080/2019-1

Interessado: PREFEITURA PRESIDENTE KENNEDY

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: Chefe do Poder Legislativo Municipal
(ES, Santa Teresa, GREGÓRIO ROCHA VENTURIM)
Responsável: ERIKA HELENA SCHINEIDER, GILSON
ANTONIO DE SALES AMARO
Deliberações: Decisão. Conhecer. Deixar de converter
em Tomada de Contas Especial. Citação 30 dias.
Processo: 07181/2019-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Teresa
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

Representante: GREGORIO ROCHA VENTURIM

-

Responsável: ALEXANDRINA MORETTI FABELO,
AMANDA QUINTA RANGEL, ANA LUCIA SANTA ROSA
CORADINI, CONSTANCIO BORGES BRANDAO, EDINO LUIS
RAINHA, ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE, FABRICIO
DA SILVA MARTINS [ALEXANDRE RABELLO DE FREITAS
(OAB: 11723-ES), BRUNO RABELLO DE FREITAS (OAB:
20429-ES), HUGO SILVA DO NASCIMENTO (OAB: 19055ES), PABLO LORDES DIAS (OAB: 17013-ES)], FERNANDO
EMILIO FONTANA, HC TECNOLOGIAS INOVADORAS
LTDA, JOVANE CABRAL DA COSTA, JULIANA BAHIENSE
MARTINS, MARIA ANDRESSA FONSECA SILVA FREIRE,
PATRYMON SERVICES EIRELI, PAUTA ELETRONICA LTDA,
PEDRO AUGUSTO MARQUES MAGNAGO, REGINALDO
DOS SANTOS QUINTA, ROMULO BRANDAO FERNANDES,
VALMIR COSTALONGA JUNIOR
www.tce.es.gov.br

Processo: 04906/2014-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA COLATINA
Responsável: ALMIRO SCHIMIDT [Brunella Rocha Heitor,
DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA
RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO
DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA
(OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)],
DANIELA BREDER PAULINO [Brunella Rocha Heitor,
DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA
RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO
DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA
(OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)],
LEONARDO DEPTULSKI [Brunella Rocha Heitor, DANIEL
LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia
Queiroz Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB:
19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB:
23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES),
RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO
CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], LORENA
CARLA OLIVEIRA HUNGARA DE LIMA [Brunella Rocha
Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB:
27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE
ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA
(OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)],
MARIA AUXILIADORA TOREZANI DE OLIVEIRA [Brunella
Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], R.T. EMPREENDIMENTOS , SERVICOS
E LIMPEZA EIRELI [JANDERSON VAZZOLER (OAB: 8827ES), Leonardo Torezani Storch], RAFAELLA BOONE
SCHIMIDT [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN
SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO
DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], SANTINA BENEZOLI
SIMONASSI [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN
SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO
DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)]

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Classificação: Controle
Representação

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

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

Exercício: 2017

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia

Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto
Taufner.

Responsável: SIDICLEI GILES DE ANDRADE [CARLOS
ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES)]

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

Processo: 11236/2014-3

Deliberações: AdiadoProcesso: 07171/2018-5

Externo

Representante:
Unidade
(SecexMunicipios)

-

Fiscalização

-

Exercício: 2015
Técnica

do

TCEES

Responsável: BAIA TURISMO LTDA, DENILSON PAIZANTE
DA SILVA, G. O. TRANSPORTES LTDA, MAURICIO ALVES
DOS SANTOS [CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE
(OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO,
TARCISIO CASSA MONTEIRO], N.V TURISMO E
TRANSPORTE LTDA, WILSON CAMPOS JUNIOR
Deliberações: Adiado
Processo: 03270/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Montanha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2017
Responsável: IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR
FERNANDES
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03733/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pancas
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

www.tce.es.gov.br

Responsável: MAURICIO ALVES DOS SANTOS
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 09143/2018-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: SALVADOR ENGENHARIA LTDA [LUIZ
ALFREDO PRETTI (OAB: 8788-ES), RODRIGO OLIOZA
GONZALEZ (OAB: 26599-ES)]
Responsável: EDSON DALVIN BRAGATTO [DEVACIR
MARIO ZACHE JUNIOR (OAB: 8831-ES)], SERGIO
MENEGUELLI [DEVACIR MARIO ZACHE JUNIOR (OAB:
8831-ES)]
Deliberações: Adiado
Total: 7 processos
CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo: 01078/2007-8

Responsável: WALTER DE PRA [GERALDO VIEIRA SIMOES
FILHO (OAB: 2253-ES), POLNEI DIAS RIBEIRO (OAB:
122506-MG), RICARDO GOBBI FILHO (OAB: 24733-ES)]
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Deliberações: Acórdão. Converter em TCE. Reconhecer
prescrição. Acolher parcialmente razões de justificativa
de Walter de Prá. Contas Irregulares. Ressarcimento
18.045,10 VRTE. Arquivar.
Processo: 04669/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 04457/2015-3, 04451/2015-6
Responsável: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Deliberações: Adiado
Processo: 04696/2016-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: ALENCAR MARIM, LUCIANO HENRIQUE
SORDINE PEREIRA
Deliberações: Adiado
Processo: 07536/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Responsável: ALENCAR MARIM, CLEMILDA CAMPOS
BARROS, FABIO BASTIANELLE DA SILVA, LUCIANO
HENRIQUE SORDINE PEREIRA, PEDRINHO GODOY DE

OLIVEIRA [JORGE VERANO DA SILVA (OAB: 18432-ES,
OAB: 61939-MG)]

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Adiamento: 1ª Sessão

Responsável: RUBENS CASOTTI

Deliberações: Acórdão. Converter em TCE. Regular com
ressalva e quitação para Luciano Henrique Sordine.
Irregular para Pedrinho Godoy e Clemilda Campos
com ressarcimento solidário e multa individual R$
3000,00. Irregular para Fábio Bastianelle, com multa
R$ 3000,00, afastando ressarcimento. Determinação.
Recomendar ao controle interno. Monitoramento Segex.
Arquivar. Por maioria, nos termos do voto do relator,
que encampou sugestão do cons. João Luiz Lovatti para
as determinações. Parcialmente vencido o cons. João
Luiz Lovatti, que votou pelo ressarcimento para Fabio
Bastianelle e Luciano Henrique Sordine.

Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação com ressalva.
Determinações. Arquivar.

Processo: 03299/2018-4
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de São José
do Calçado
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: EDUARDO DIAS GONCALVES, MARIA
APARECIDA BERNARDES DE ALMEIDA
Deliberações: Acórdão. Regular para Eduardo Dias e
Maria Aparecida Bernardes. Quitação. Multa R$ 500,00
para Maria Aparecida Bernardes pelo atraso no envio da
PCA. Determinações. Arquivar.
Processo: 03735/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Roque do
Canaã
www.tce.es.gov.br

Exercício: 2017

Processo: 03990/2018-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de São Mateus
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Responsável: AUDA ZORDAN DOS SANTOS, CARLOS
ALBERTO GOMES ALVES, DARCILIA TOZE AGUIAR,
EDIVANILTON OLIVEIRA BONIFACIO, RICHARD DA SILVA
SOARES, RONALDO RANGEL NUNES
Deliberações: Acórdão. Parcialmente procedente.
Acolher razões de justificativa de Auda Zordan dos
Santos. Acolher parcialmente razões de justificativa de
Darcilia Toze, Edivanilton Oliveira e Richard da Silva.
Rejeitar razões de justificativa de Carlos com multa R$
1500,00 e rejeitar razões de justificativa de Ronaldo com
multa R$ 1000,00. Recomendação. Arquivar.
Processo: 03995/2018-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de São Mateus
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: MAURICIO DE JESUS
Responsável: AUDA ZORDAN DOS SANTOS, CARLOS
ALBERTO GOMES ALVES, DARCILIA TOZE AGUIAR,
EDIVANILTON OLIVEIRA BONIFACIO, RICHARD DA SILVA
SOARES
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Deliberações: Acórdão. Parcialmente procedente.
Acolher razões de justificativa de Edivanilton Oliveira e
Darcilia Toze. Acolher parcialmente razões de justificativa
de Auda Zordan, deixando de aplicar multa. Rejeitar
razões de Carlos Alberto Gomes, multa R$ 1500,00.
Recomendação. Arquivar.

-

Processo: 04148/2018-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social
de Nova Venécia
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Fiscalização

-

Representante: FERNANDO SYMCHA DE ARAUJO
MARCAL VIEIRA [MARTON BARRETO MARTINS SALES
(OAB: 20194-ES)]
Responsável: ANGELO ANTONIO CORTELETTI, JOAO
BATISTA REGATTIERI
Deliberações: Decisão. Conhecer. Indeferir medida
cautelar. Tramitar sob o rito ordinário. Dar ciência.
Total: 9 processos

Deliberações:
Acórdão.
Recomendação. Arquivar.

Regular.

Quitação.

-

Fiscalização

-

Representante: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARENCIA - SECONT
Responsável: EDMAR MOREIRA CAMATA

CONSELHEIRO CONVOCADO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Processo: 04585/2018-2

Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de João Neiva
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: SEGUNDO MANUEL ALVAREZ TORRES
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Determinação.

Externo

Interessado: MARIALVA PONCIO DE ANDRADE, MELISSA
ANDRADE FERNANDES, RAFAELA PAGUNG FERNANDES,
RAQUEL ALVES PAGUNG FERNANDES, REBECA
FERNANDA PAGUNG FERNANDES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03237/2012-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Unidade gestora: Hospital São Lucas
Classificação: Controle
Representação

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Apensos: 02994/2014-6

Deliberações: Decisão. Deferir prorrogação de prazo 90
dias após findar o prazo inicialmente deferido.

Processo: 04136/2018-8

Interessado: IZAURA MAXIMINO SENA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Unidade gestora: Hospital Antônio Bezerra de Farias
Externo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Processo: 02475/2011-5

Processo: 04514/2018-2
Classificação: Controle
Representação

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
de Anchieta

Deliberações: Decisão. Registro.

Responsável: MARCIA DOS SANTOS

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca
Externo

Processo: 08847/2010-7

Exercício: 2017

Processo: 04833/2019-1
Classificação: Controle
Representação

Arquivar.

Interessado: LISLEY AGUIAR FERREIRA
-

Fiscalização

-

Deliberações: Decisão. Regularidade do feito.
Processo: 02357/2014-9

Representante: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARENCIA - SECONT

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário

Responsável: EDMAR MOREIRA CAMATA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Deferir prorrogação de prazo 90
dias, após findar o prazo inicialmente deferido.

Interessado: SIFRONIO DE JESUS PEREIRA

www.tce.es.gov.br

Deliberações: Decisão. Registro.
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Processo: 11560/2014-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Guarapari - Es
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 01756/2017-8

MARTINS NOGUEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02426/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

Interessado: CAROLINA DOS SANTOS PINTO, CRISTIANA
DOS SANTOS PEREIRA, ITALO PINTO DE BRITO JUNIOR

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: ALCIDES RIBEIRO FIRMINO

Processo: 13721/2015-2

Processo: 02936/2017-8

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

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: WESLENE SOUSA DE AVELAR

Interessado: JUSSARA DOMINGOS DA SILVA

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 00954/2017-2

Processo: 01935/2018-1

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

Unidade gestora: Secretaria de Estado de Gestão e
Recursos Humanos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: MARCIA CRISTINA COSTA SOEIRO

Interessado: EGISTO SILVA NICOLETTI

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 02148/2017-9

Total: 15 processos

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores de Anchieta
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Total geral: 40 processos

Interessado: IZADORA MARTINS NOGUEIRA, MARIA
DAS GRACAS MARTINS NOGUEIRA, OCTAVIO AUGUSTO

www.tce.es.gov.br

SESSÃO: 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
SEGUNDA CÂMARA - 3/7/2019
Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e
dezenove, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO
LACERDA DE AGUIAR”, o senhor presidente da 2ª
Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES,
invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 21ª
Sessão Ordinária do colegiado do corrente exercício.
Integrando a Câmara estiveram presentes os senhores
conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e RODRIGO
COELHO DO CARMO. Presente, ainda, o Ministério
Público junto a este Tribunal, na pessoa do senhor LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, procurador de contas
em substituição ao procurador-geral, e LUCIRLENE
SANTOS RIBAS, secretária-adjunta das sessões. O senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, submeteu à Câmara, para discussão e votação,
nos termos dos artigos 72, inciso II e parágrafo único, e
73, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, a ata
da 20ª Sessão Ordinária de 2019 do colegiado,
antecipadamente encaminhada pela secretária-adjunta
das sessões, por meio eletrônico, aos senhores
conselheiros, conselheiros substitutos e procurador;
sendo aprovada à unanimidade. – OCORRÊNCIAS – 1) O
senhor presidente da 2ª Câmara, conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES, inverteu a ordem da pauta,
em razão de sustentação oral solicitada, passando a
palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER, que procedeu à leitura do relatório do
processo TC-8109/2019, que trata de Representação no
Consórcio Público Região Expandida Sul, Prefeitura
Municipal de Itapemirim, concedendo, em seguida, a
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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palavra ao senhor João Bechara Netto, que proferiu
sustentação oral em nome próprio e dos demais
representantes. Devolvida a palavra ao relator, sua
excelência solicitou a juntada das notas taquigráﬁcas e
eventuais documentos e adiou o processo, tudo
conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O
SR. JOÃO BECHARA NETTO – Nesta oportunidade,
cumprimento os excelentíssimos conselheiros desta
Corte de Contas. Cumprimento a todos com um bom dia!
Gostaria de, neste momento da defesa oral, já que
estamos de posse de um relatório preliminar, apontando
aqui os indícios de irregularidades concernente ao
Consórcio Público Região Expandida Sul, principalmente
no que se refere à ausência de comprovação dos serviços
prestados no âmbito daquele consórcio ao Município de
Itapemirim, onde estivemos recentemente. O nobre
vereador Rogério da Silva Rocha – aqui está – esteve
recentemente na sede do consórcio, juntamente com
mais três contadores, dois da câmara e um da prefeitura,
efetivo, para fazer alguns questionamentos com relação
à prestação de contas do consórcio. E, no momento em
que o nobre colega vereador, junto com os três
contadores, perguntavam a diretora executiva do
Consórcio sobre a prestação de contas, em momento
algum eles apresentaram notas ﬁscais, comprovante de
transação bancária, para comprovar se o serviço
contratado foi efetivamente prestado. Então, este
relatório, eminente conselheiro relator, doutor Domingos
Taufner, peço juntada neste processo, como provas de
que as irregularidades realmente existem e conﬁando
nesta Corte de Contas, para que a justiça seja feita, para
que a população de Itapemirim tenha garantido os
direitos deles, direito de cidadão. Até porque fomos

ouvidos recentemente pela Comissão de Cidadania da
Assembleia Legislativa e apresentamos este relatório
ontem. Vou ler parte deste relatório, o que mais
interessa, que fala justamente sobre os investimentos
feitos no consórcio, os contratos de rateio. Em 2017, o
município repassou R$ 4.200.000,00. Em 2018, teve um
contrato de rateio de R$ 6.000.000,00, com um termo
aditivo de mais R$ 1.200.000,00, totalizando R$
7.200.000,00. Em 2017/2018, sob a presidência do
Prefeito Thiago Peçanha Lopes, tivemos um repasse de
R$ 11.400.000,00. Acontece que, de acordo com o nosso
relatório preliminar, o número de consultas e exames
ofertados à população de Itapemirim é oito vezes maior
do que o número de habitantes, daquele município, que
está em torno de 34 mil habitantes. E, além disso, a
quantidade de atendimentos de consultas médicas
realizadas pelo consórcio representam o dobro do
número de habitantes do município, haja vista que do
município dispõe de dois hospitais de referência, que é o
Hospital Materno Infantil Menino Jesus e o Hospital
Litoral Sul – o Evangélico. O quantitativo expressivo de
224.013 exames realizados, subentende que todos os
pacientes que receberam atendimento médico, em um
total de 68.240 atendimentos, foram submetidos a
exames clínicos. Eu, particularmente, não passei por
nenhum exame de consórcio, nenhum dos senhores
vereadores passou. Então, teve algum paciente que teve
16 exames naquele ano. Isso representa, que o
quantitativo de exame realizado corresponde a três
vezes mais do quantitativo de consulta, e,
aproximadamente, oito vezes mais do número de
habitantes do município. O que mais chama a atenção é
que as prestações de contas não evidenciam um balanço
www.tce.es.gov.br

ﬁnanceiro com os dados de movimentações bancárias.
Apresentando-se transações ﬁnanceiras realizadas
durante certo período compreendido, onde deveria ser
composto pelas entradas de receitas e as despesas
detalhadas dos gastos a serem comprovados por meio
de extratos bancários. Quando os três contadores lá
estiveram pedindo o extrato bancário, nota ﬁscal, a
diretora executiva demonstrou um certo nervosismo,
inclusive pedindo ao vereador e aos contadores que lá
estiveram: “pelo amor de Deus, o prefeito Thiago não
pode nem sonhar que vocês estiveram aqui”. Essa foi a
fala da diretora executiva atual do Consórcio Público da
Região Expandida Sul. Portanto, as prestações de contas
são importantes instrumentos para se comprovar o
correto uso do dinheiro público, para se demonstrar que
investimentos foram feitos, e evitar, assim, a malversação
do patrimônio. Contudo, por se tratar de dinheiro
destinado à concessão e à prestação de serviços, que
visam atender à coletividade, dentro dos limites previstos
em lei, o gasto de verbas públicas deve ser por minucioso
dentro de seus objetivos. O agente público, ou a quem
lhe for entregue qualquer valor em quantia determinada,
destinada à prestação de qualquer serviço, deve
comprovar o correto gasto com o documento chamado
prestação de contas, no qual se destina exclusivamente
a comprovar se o dinheiro foi gasto de acordo com o
projeto apresentado, evitando desperdícios e desvios de
toda ordem. Trata-se, inclusive, de obrigação direcionada
ao chefe do poder executivo, na forma do artigo 49 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº
101/2000. A conduta atribuída diz respeito à omissão no
cumprimento de suas funções em relação aos termos de
rateio ﬁrmado. Omissivo no acompanhamento, na
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ﬁscalização de recursos, repassados de forma genérica,
que não é razão sobre o ponto de vista jurídico. Contudo,
a ausência de prestação de contas relacionadas ao gasto
de verbas públicas leva o agente, o gestor, a incorrer em
ato de improbidade administrativa, na forma do inciso
VI, artigo 11, da Lei 8.429/92, passível das seguintes
punições: perda da função pública; suspensão dos
direito políticos de três a cinco anos; pagamento de
multa civil de até cem vezes do valor da remuneração
percebida pelo agente; e, proibição de contratar com o
poder público, ou receber benefício dos efetivos ﬁscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário pelo prazo de três anos. Dessa forma, nós,
na qualidade de vereadores do Município de Itapemirim,
membros do Poder Legislativo, diante dos fatos
apresentados e considerando a função precípua deste
Órgão de Controle Externo, solicitamos aos bons
préstimos para que seja determinado ao setor
competente a instauração de procedimento adequado,
para que sejam apuradas as responsabilidades cíveis,
criminais e administrativas, quanto aos indícios de
crimes perpetrados pelo chefe do poder executivo
municipal. Pede deferimento. 02/07/2019. Mariel
Delﬁno Amaro, que é o presidente da Câmara; Joceir
Cabral de Melo, o vice-presidente; eu, João Bechara
Netto, secretário da mesa; Rogério da Silva Rocha; Fábio
dos Santos Pereira; Leonardo Fraga Arantes. O relatório
possui 14 páginas. É muito mais do que falei aqui. Mas,
dou-me por satisfeito nisto que me manifestei aqui.
Muito obrigado pela oportunidade! O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Senhor presidente,
solicito a juntada das notas taquigráﬁcas da fala do

vereador e, também, deferir a juntada do documento. A
Sessões pode te orientar, terá que protocolizar o
documento hoje, porque aí, então, vai ser juntado, vai
ser digitalizado e juntado ao processo. Este processo
tinha opinamento pelo arquivamento, pois era uma
mera comunicação de instauração de CPI. Então, isso,
eventualmente, não investiga. Neste caso, vou adiar o
processo para fazer uma análise da documentação
encaminhada, vê se a parte dela é cabível ou não à
abertura de auditoria. (ﬁnal)” 2) Ato contínuo, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, inverteu a ordem da pauta, em razão de
sustentação oral solicitada, procedendo à leitura do
relatório do processo TC-3502/2018, que trata de
Prestação de Contas Anual de Ordenador da Câmara
Municipal de Castelo, concedendo, em seguida, a
palavra ao senhor Vitor Menequini, representando o
senhor Warlen Cesar Bortoli, que proferiu sustentação
oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência
solicitou a juntada das notas taquigráﬁcas e eventuais
documentos, e adiou o processo, tudo conforme notas
taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. VITOR RIZZO
MENECHINI – Quero cumprimentar o excelentíssimo
conselheiro presidente, dr. Sérgio Borges, a quem
estendo os meus cumprimentos aos demais conselheiros,
ao ilustre representante da Procuradoria de Contas,
serventuários, advogados e partes aqui presentes. Bom
dia! Bom, como vimos, trata-se de Prestação de Contas
Anual do exercício de 2017 da Câmara de Castelo, na
qual a equipe técnica em sua Instrução Técnica
Conclusiva opinou pela aprovação com ressalva das
contas. Porém, o ilustre representante do Ministério
Público Especial de Contas pugna para que a mesma
www.tce.es.gov.br

seja julgada irregular. O inconformismo do Ministério
Público de Contas diz respeito a um único item, que é o
item 4.4.1 do relatório, que trata de divergência entre o
saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor
dos inventários de bens. Portanto, pretendo ser breve.
Vou explanar somente em relação a esse item, no qual o
Ministério Público pugna pela rejeição das contas. Bom,
a equipe técnica havia constatado que o valor
inventariado dos bens móveis não foi devidamente
evidenciado em sua respectiva conta contábil do balanço
patrimonial. Portanto, por essa divergência, o Ministério
Público pede a rejeição das contas. Com todo respeito,
aqui aﬁrmo que não assiste razão às argumentações do
Ministério Público de Contas, por dois motivos. Primeiro,
é que, mesmo que admitíssemos a existência dessa
divergência, entendo que no que se refere a
procedimentos contábeis e patrimoniais, destaca-se que
houve alterações na legislação vigente que regulamenta
os prazos limites para preparação de sistemas e
obrigatoriedade dos registros contábeis. De acordo com
a Resolução TC-258/2013, os municípios estavam
autorizados a levantar toda a situação patrimonial e as
devidas reavaliações até 31 de dezembro de 2014. Já,
em novembro de 2014 foi editada uma outra resolução,
Resolução TC-280/2014, a qual normatizou que os
procedimentos
contábeis
patrimoniais
fossem
implementados integralmente até o ﬁnal do exercício de
2015. Ocorre, excelências, que essas duas resoluções
foram revogadas pela Instrução Normativa TC-36/2016,
posteriormente alterada pela Instrução Normativa TC48/2018, em que restou conﬁgurado que os municípios
teriam prazos limites para reconhecimento, mensuração
e evidenciação dos bens móveis, imóveis e almoxarifado,
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até 31 de dezembro deste ano. Já, o prazo que instituiu a
obrigatoriedade desses registros contábeis inicia-se em
janeiro de 2020. Nesse sentido, os municípios têm esses
prazos para adequar suas contas de bens móveis e
imóveis, sanando essas divergências. E, por essa razão,
não se pode cogitar um julgamento irregular dessas
contas, neste interregno. Portanto, em razão desses
prazos limites, essas contas não são passíveis de
julgamento irregulares. Até porque, em atendimento às
decisões deste egrégio Tribunal, inclusive desta colenda
2ª Câmara, em casos semelhantes, atendendo a essas
legislações, o Tribunal tem decidido pela irregularidade,
porém no campo da ressalva. Então, eles têm aprovado
as contas, mas com ressalva, atendendo a esses prazos
limites estabelecidos pela lei. E o segundo motivo, é que
essas divergências foram sanadas. Destaco aqui que já
foi feita a prestação de contas anual do exercício de
2018, que se encontra aqui nesta colenda Corte de
Contas, constando, no Processo TC-8523/2018, o
relatório da equipe técnica, especiﬁcamente lá na folha
13/14, desse relatório de auditoria, a equipe técnica, de
forma bem clara, destaca: apurou-se – a equipe técnica
destaca – que os valores inventariados dos bens móveis,
imóveis, intangíveis e em almoxarifados, foram
devidamente evidenciados em suas respectivas contas
contábeis do balanço patrimonial, inexistindo
divergências. Esse relatório, excelência, encontra-se no
processo, às ﬂs. 13/14, juntamente com o termo de
inventário dos bens móveis e imóveis, encaminhado pela
Câmara de Castelo, e que comprova que não existe mais
essas divergências; foram sanadas. E por todo esse
exposto, peço a vossas excelências que as contas de
2017 sejam aprovadas. E, caso não seja o entendimento

de vossas excelências, que as mesmas sejam aprovadas
com ressalva. É o que se requer! Agradeço à
oportunidade! Bom dia! O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES –
Agradeço ao dr. Vitor Menechini. Autorizo a juntada das
notas taquigráﬁcas e de eventuais documentos. E vou
adiar o julgamento. (ﬁnal)” 3) Quando da apreciação
dos processos constantes de sua pauta, o senhor
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER adiou, com
aquiescência, os processos TC-8618/2019, 8844/2019,
8854/2019, 8886/2019, 8900/2019, 8919/2019,
9049/2019, 9055/2019, 9090/2019, 10102/2019 e
10111/2019, todos que tratavam de omissão no
encaminhamento de prestações de contas mensais. 4)
Durante a apreciação do processo TC-9304/2016, de
relatoria do senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, que trata de Prestação de Contas Anual de
Ordenador do Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Micro-Região do Caparaó, o senhor conselheiro
RODRIGO COELHO DO CARMO sugeriu votação em
conjunto com o processo TC-5557/2017, bem como que
as determinações sejam emitidas apenas em um dos
processos, tendo sido acompanhado pelos demais
conselheiros. 5) O senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES registrou o adiamento do processo TC3728/2018, por solicitação do responsável. 6) O senhor
conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO retirou de
pauta o processo TC-1163/2009, que trata de Auditoria
realizada na Prefeitura Municipal de Guaçuí, em virtude
de existência de arguição de inconstitucionalidade,
matéria a ser tratada no Plenário. 7) Após o senhor
conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO proferir voto
no processo TC-2598/2010, o senhor conselheiro
www.tce.es.gov.br

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER teceu considerações
sobre irregularidade relativa a vinculação de receita de
impostos à prestação de serviços e liquidação de despesa
sem comprovação efetiva da realização dos serviços,
tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir transcritas:
“O SR. CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES
– Com a permissão de vossa excelência, vou pedir vista.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO –
Dado o tamanho do processo, altamente compreensível
que vossa excelência peça vistas. O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Senhor presidente,
só queria... O SR. CONSELHEIRO SERGIO MANOEL
NADER BORGES – Obrigado. Conselheiro, conclui. O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – ...
antes de concluir sua vista, que devo acompanhar o voto
dele. Mas, claro que vou aguardar a sua vista, para ver,
realmente, as novas alegações. Só tem um ponto aqui
que, na realidade, acompanho, mas... aqui: “Vinculação
da Receita de Impostos à prestação de serviços e
liquidação de despesas sem comprovação da realização
dos serviços”. Neste caso aqui, acompanho, porque,
realmente, você não pode pagar despesa em que o
serviço não foi realizado. Agora, na primeira parte da
irregularidade há um ponto polêmico sobre, se você
pode ou não vincular receita de impostos, o que,
realmente, a Constituição no artigo 67, inciso IV, proíbe
vinculação de impostos a fundo ou despesa. Mas, coloca
algumas exceções, como é o caso das repartições das
receitas tributárias; educação e saúde. E, coloca a
função de dívidas. E, colocou mais uma da Emenda 42,
conhecida como mini reforma tributária, que é
justamente despesas com administração tributária.
Então, por exemplo, até 2003 (dois mil e três), havia uma
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controvérsia muito grande se os auditores ﬁscais
poderiam ou não receber um percentual de tributos, de
impostos. A partir dessa Emenda, então, ela permite
que, por exemplo, auditor ﬁscal ganhe produtividade
vinculada à tributação, aos impostos – aqui no caso são
impostos – arrecadados pelo município. Então, essa
vinculação hoje.... agora, o que é polêmico, se aqui, por
exemplo, fosse um percentual baixo e o serviço estivesse
sido realizado, aí teríamos que ver. Isso aqui não
enfrentado, ainda, por este Plenário. Se, quando fala em
administração tributária, está dizendo somente em
relação aos pagamentos dos servidores efetivos, ou se,
também, a empresa poderia receber uma parte. Mas,
isso não entra no mérito, porque, neste caso aqui, está
concluído aqui pelo relator e pela área técnica de que
não houve a prestação de serviço. Então, aí, cabe,
realmente, a irregularidade. Devolvo a palavra para a
vossa excelência. Queria apenas fazer esta consideração
aqui.

atraso, proferindo seus votos da seguinte forma: se

O SR. CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES
– Vou pedir vista e solicito a inclusão das notas
taquigráﬁcas no processo.” O senhor conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES solicitou vista dos
autos. 8) Em relação aos processos de omissão no
encaminhamento de prestação de contas constantes de
sua pauta (TC-2791/2019, TC-8629/2019, TC-8820/2019,
TC-8841/2019, TC-8907/2019, TC-8915/2019, TC8927/2019,
TC-9047/2019,
TC-9054/2019,
TC9059/2019,
TC-9065/2019,
TC-9084/2019,
TC9094/2019, TC-9098/2019 e TC-10040/2019), o senhor
conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO esclareceu
que divergia dos pareceres técnico e ministerial que
pugnavam pela aplicação de multa aos gestores em

como pelo senhor presidente, demais conselheiros e

no prazo de 30 dias houvesse sido sanada a omissão,
proporia o arquivamento e, se não houvesse sido
sanada a omissão, solicitaria a citação para que no

Processo: 04386/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

prazo de 05 dias o responsável se manifestasse, o que,

Exercício: 2017

após discussão e votação, foi acatado à unanimidade

Responsável: ANGELO ANTONIO CORTELETTI

pelo colegiado. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos

Adiamento: 2ª Sessão

46 processos constantes da pauta, ﬂs. 10 a 17, parte

Deliberações: Parecer Prévio. Rejeição. Determinações.
Recomendação. Formar autos apartados. Remeter cópia
ao MPES. Arquivar.

integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar,
o senhor presidente da 2ª Câmara, conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES, declarou encerrada a sessão
às onze horas e dezesseis minutos, convocando, antes,
os excelen�ssimos senhores conselheiros e senhor
procurador para a próxima sessão ordinária, a ser
realizada no dia 10 de julho de 2019, quarta-feira, às
10 horas. E, para constar, eu, LUCIRLENE SANTOS RIBAS,
secretária-adjunta das sessões, lavrei a presente ata,
que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem
senhor procurador.
CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 04020/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama

Processo: 04927/2019-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

Representante: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMPRESAS
DE LIMPEZA PUBLICA E RESIDUOS ESPECIAIS ABRELPE [GABRIEL GIL BRAS MARIA (OAB: 306263-SP)]
Responsável: CLAUDIO JOSE MELLO DE SOUSA, LORENA
VASQUES SILVEIRA
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Decisão. Devolvido. Conhecer. Notificação
10 dias. Manter sob o rito sumário. Cientificar a empresa
ABREPEL.
Processo: 05453/2019-1

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Exercício: 2017

Classificação: Embargos de Declaração

Responsável: REGINALDO SIMAO DE SOUZA

Apensos: 05189/2017-3

Deliberações: Adiado

Interessado: JOAO CHRISOSTOMO ALTOE
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Recorrente: JOAO BOSCO DIAS [ANDERSON DEPRA
(OAB: 9681-ES)]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
Processo: 08109/2019-6
Unidade gestora: Consórcio Público Região Expandida
Sul, Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: FABIO DOS SANTOS PEREIRA, JOAO
BECHARA NETTO, JOCEIR CABRAL DE MELO, LEONARDO
FRAGA ARANTES, MARIEL DELFINO AMARO, ROGERIO
DA SILVA ROCHA
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo: 08535/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 10145/2019-9, 03489/2016-1
Interessado: CESAR BAHIENSE ALMEIDA [ANDERSON
DEPRÁ, GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO (OAB: 13040ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], COSTA
SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA [ATILIO GIRO
MEZADRE (OAB: 10221-ES), CLAYTON KELLY COELHO
JUNIOR, GUSTAVO CUNHA TAVARES (OAB: 10219-ES),
HENRIQUE DA CUNHA TAVARES (OAB: 10159-ES, OAB:
188810-RJ), KETCIA CRISTIANA QUINTINO ROCHA
BARROS, LEONARA SÁ SANTIAGO ROVETTA, MARCELO
PEPPE DINIZ (OAB: 14928-ES), MARCOS VINICIUS

MARTINS, MOEMA BANDEIRA AMARANTES, PALOMA
ALVES SANTOS BOECHAT, PAULA SARTÓRIO DOS SANTOS,
SHIRLEI PEREIRA BARBOSA, SHIRLEI PEREIRA BARBOSA],
DILZERLY MIRANDA MACHADO TINOCO [ANDERSON
DEPRÁ, GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO (OAB: 13040ES), MAURICIO DOS SANTOS GALANTE (OAB: 2032-ES),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], GEANDSON
DE SOUZA BENEVIDES [ANDERSON DEPRÁ, GUILHERME
CALDEIRA LANDEIRO (OAB: 13040-ES), PEDRO JOSINO
CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], JULIANA ARAUJO RAMOS,
SABRINA DE SOUSA PROEZA [DEARTAGNAM DE SOUZA
CABRAL], SELMA HENRIQUES DE SOUZA
Recorrente: EMANUEL TRANSPORTES E TURISMO
LTDA [CLAUDIA LOPES CAMPOS DE SOUZA (OAB: 13444ES), FLAVIA FARDIM ANTUNES BRINGHENTI (OAB:
13770-ES), FREDERICO MARTINS FIGUEIREDO DE PAIVA
BRITTO, MARIANA ALBORGUETI MARTINS (OAB: 21887ES)]
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Intempestivo.
Arquivar.
Processo: 08618/2019-9
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de São José
do Calçado
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: MARIA APARECIDA BERNARDES DE
ALMEIDA
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 08844/2019-7
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa
Leopoldina
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 08854/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 08886/2019-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa
Leopoldina
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: MARCELA NAGEL STOV
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 08900/2019-7
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de
Brejetuba
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: RITA DE CASSIA FONTES
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Adiamento: 2ª Sessão

Responsável: JOAO CARLOS LORENZONI

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina

Deliberações: Adiado

Adiamento: 2ª Sessão

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Deliberações: Adiado

Exercício: 2013

Processo: 08919/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Processo: 09133/2019-1

Responsável: JOSE DE BARROS NETO

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Trabalho e
Assistência Social de Viana

Adiamento: 2ª Sessão

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Deliberações: Adiado

Responsável: JOSE LUIS OLIVEIRA SILVA

Processo: 09049/2019-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Educação de
Baixo Guandu
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: CENIRA ANTONIA DA SILVA
Deliberações: Adiado
Processo: 09055/2019-5

Deliberações: Acórdão. Arquivamento.
Processo: 10102/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: ALENCAR MARIM
Deliberações: Adiado
Processo: 10111/2019-1

Unidade gestora: Secretaria de Obras e Infraestrutura
de Aracruz

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Responsável: JOAO PAULO CALIXTO DA SILVA

Responsável: THIAGO PECANHA LOPES

Adiamento: 2ª Sessão

Deliberações: Adiado

Deliberações: Adiado

Total: 18 processos

Processo: 09090/2019-7

CONSELHEIRO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Processo: 04906/2014-6

www.tce.es.gov.br

Interessado: PREFEITURA COLATINA
Responsável: ALMIRO SCHIMIDT [Brunella Rocha
Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES,
OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA DE
OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], DANIELA BREDER PAULINO [Brunella
Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], LEONARDO DEPTULSKI [Brunella
Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], LORENA CARLA OLIVEIRA HUNGARA
DE LIMA [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB:
23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES),
RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO
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CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], MARIA
AUXILIADORA TOREZANI DE OLIVEIRA [Brunella
Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], R.T. EMPREENDIMENTOS , SERVICOS
E LIMPEZA EIRELI [JANDERSON VAZZOLER (OAB: 8827ES), Leonardo Torezani Storch], RAFAELLA BOONE
SCHIMIDT [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN
SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO
DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], SANTINA BENEZOLI
SIMONASSI [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN
SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO
DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)]
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Adiado
Processo: 01678/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iúna
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: ANTONIO GONCALVES JUNIOR

Responsável: ROGERIO CRUZ SILVA
Deliberações: Adiado
Processo: 09304/2016-6
Unidade gestora: Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Micro-Região do Caparaó
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015

Processo: 03728/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2017
Responsável: LUIZ CARLOS PIASSI
Deliberações: Adiado
Processo: 08830/2018-7

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

Unidade

Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação.
Determinações. Recomendações. Arquivar.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Processo: 05557/2017-4
Unidade gestora: Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Micro-Região do Caparaó

gestora:

Responsável: OTAVIO ABREU XAVIER
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Total: 7 processos
CONSELHEIRO

Responsável: VERA LUCIA COSTA

Unidade gestora: Câmara Municipal de Castelo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: WARLEN CESAR BORTOLI

RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo: 01163/2009-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2008
Interessado: PREFEITURA GUACUI

Adiamento: 1ª Sessão

Responsável: VAGNER RODRIGUES PEREIRA

Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta

Deliberações: Processo retirado de pauta.

www.tce.es.gov.br

de

Exercício: 2017

Exercício: 2016

Processo: 03502/2018-8

Intermunicipal

Saneamento Básico do Espírito Santo

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

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

Consórcio
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Processo: 02598/2010-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do
Sul
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

ROCHA NUNES

LTDA

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

Responsável:
CONSELHO
REGIONAL
DE
ADMINISTRACAO DO ESPIRITO SANTO [ROBERTO
GRILLO FERREIRA (OAB: 9024-ES)], GEORGE MACEDO
VIEIRA, ROBERTINO BATISTA DA SILVA

Deliberações: Acórdão. Devolvido. Regular c/ ressalva.
Quitação. Determinação. Arquivar.

Exercício: 2009
Apensos: 08086/2010-5
Interessado: PREFEITURA MIMOSO SUL
Responsável: ALLAN ALVES FRAGA, ALMIRA XAVIER
DA SILVA, AMBIENTAL URBANIZACAO E SERVICOS
EIRELI, ANGELO GUARCONI JUNIOR, ANTONIO CARLOS
BETTERO, ARMINDO MENECHINI FILHO, ECIO AZILTON
XAVIER, EDNA SILVA FREITAS, FLAVIO LUCIO FERREIRA
DE SOUZA, GEOCAMP ASSESSORIA, CONSULTORIA E
INFORMATICA LTDA [LIVIA VELASCO PIMENTA (OAB:
12677-ES)], JONAS GERA BINDACO, JOSE CARLOS
HILARIO, JOSE RENATO RODRIGUES, LEONARDO
TALYULI DE AZEVEDO, LUCIANO GONCALVES BELLOTI,
LUCIANO LEITE GUIMARAES, LUCIANO VIANA
GUARCONI, LUCIMAR TUNHOLI PEIXOTO, PATRICIA
MENEQUINI LOPES, PAULO ROBERTO VIVAS, PETRO
MIMOSO DO SUL LTDA, SUPORTE CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA, TRANSWESTPHAL LOCACAO DE
MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.
Processo: 03561/2018-5

Processo: 04170/2018-5

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

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho
de São Mateus

Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.
Processo: 02791/2019-8

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Fundão

Responsável: REGIS PINHEIRO RESSUREICAO, SAULO
RODRIGUES MEIRELLES, THIAGO BRINGER

Classificação:
Orçamentária

Deliberações: Acórdão. Irregular. Multa individual de R$
3.000,00. Determinação. Arquivar.

Exercício: 2018

Relatório

Resumido

de

Execução

Responsável: JOILSON ROCHA NUNES

Processo: 08832/2018-6

Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.

Unidade gestora: Consórcio Público Para o
Desenvolvimento Sustentável da Região Sul do ES Condesul

Processo: 08629/2019-7

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Exercício: 2017

Responsável: JOAO CARLOS LORENZONI

Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES

Deliberações: Decisão. Citação e Notificação 5 dias.

Deliberações: Adiado

Processo: 08820/2019-1

Processo: 02205/2019-1

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Fundão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

Classificação: Controle
Representação

Responsável: ELEAZAR FERREIRA LOPES, JOILSON

Representante: S. SOUZA ALMEIDA SOM E ILUMINACAO

Externo

www.tce.es.gov.br

-

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano

Fiscalização

-

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: ADALBERTO LOUZADA ROCHA
Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.
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Processo: 08841/2019-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: BRUNO TEOFILO ARAUJO
Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.
Processo: 08907/2019-9

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: ILZA RODRIGUES REALLI
Deliberações: Decisão. Citação e Notificação 5 dias.
Processo: 09054/2019-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Obras de
Baixo Guandu

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Deliberações: Decisão. Citação e Notificação 5 dias.

Responsável: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO

Responsável: MAXIMILIANO CANDIDO DOS SANTOS

Processo: 09059/2019-3

Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.

Unidade gestora: Secretaria de Suprimentos de Aracruz

Processo: 08915/2019-3

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho
de São Mateus
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: FELIPE FERREIRA DOS SANTOS
Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.
Processo: 08927/2019-6
Unidade gestora: Consórcio Público Vale do Itauninhas
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: LAURO VIEIRA DA SILVA
Deliberações: Decisão. Citação e Notificação 5 dias.
Processo: 09047/2019-1
Unidade gestora: Secretaria de Educação de Aracruz

Responsável: IVAN VICENTE PESTANA
Deliberações: Decisão. Citação e Notificação 5 dias.
Processo: 09065/2019-9
Unidade gestora: Consórcio Público para Tratamento
e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da
Região Norte do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Processo: 09094/2019-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: JOSE CARLOS ALMEIDA
Deliberações: Decisão. Citação e Notificação 5 dias.
Processo: 09098/2019-3
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de São Mateus
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: CHRISTIANI RAMPINELLI ROSA ZULIANI
Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.
Processo: 10040/2019-3
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa
Maria de Jetibá
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: SIGRID STUHR
Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.
Total: 21 processos

Responsável: ROGERIO FEITANI
Deliberações: Decisão. Citação e Notificação 5 dias.
Processo: 09084/2019-1

Total geral: 46 processos

Unidade gestora: Câmara Municipal de Aracruz
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: PAULO FLAVIO MACHADO
Deliberações: Decisão. Citação e Notificação 5 dias.
www.tce.es.gov.br

SESSÃO: 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
SEGUNDA CÂMARA - 10/7/2019
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Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e
dezenove, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO
LACERDA DE AGUIAR”, o senhor presidente da 2ª
Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES,
invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 22ª
Sessão Ordinária do colegiado do corrente exercício.
Integrando a Câmara estiveram presentes os senhores
conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e RODRIGO
COELHO DO CARMO. Presente, ainda, o Ministério
Público junto a este Tribunal, na pessoa do senhor
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, procurador de
contas em substituição ao procurador-geral, e MICHELA
MORALE, secretária-adjunta das sessões em
substituição. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES, submeteu à Câmara, para
discussão e votação, nos termos dos artigos 72, inciso II
e parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento Interno
deste Tribunal, a ata da 21ª Sessão Ordinária de 2019 do
colegiado, antecipadamente encaminhada pela
secretária-adjunta das sessões, por meio eletrônico, aos
senhores conselheiros, conselheiros substitutos e
procurador; sendo aprovada à unanimidade. –
DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS COM PEDIDO DE VISTA – O
senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
devolveu, de vista, o processo TC-2598/2010, sem o
voto, tendo o relator, conselheiro RODRIGO COELHO DO
CARMO, informado que iria retirar de pauta o processo
para republicar a pauta com o nome dos procuradores
que não constaram na publicação anterior, com que
anuiu o colegiado, nos termos do artigo 85 do Regimento
Interno. – COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO COLEGIADO
– Após fase de devolução de processos com pedido de
vista, o senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO

CARMO informou que o processo TC-6670/2012, com
pedido de preferência, seria adiado. – OCORRÊNCIAS –
1) O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, tendo em vista pedido de sustentação
oral no processo TC-5134/2017, que trata de Prestação
de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Guarapari,
exercício de 2016, antes de passar a palavra ao senhor
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER para leitura
do relatório, informou que se encontra impedido nesse
processo, motivo pelo qual, ante a falta de quórum, o
processo foi adiado, bem como a realização da
sustentação oral. 2) O senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES inverteu a ordem da
pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando
a palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER, que procedeu à leitura do relatório do
processo TC-4020/2018, que trata de Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Ibitirama,
exercício de 2017, concedendo, em seguida, a palavra
ao senhor Wantuil Carlos Simon, representando o senhor
Reginaldo Simão de Souza, que proferiu sustentação
oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência
solicitou a juntada das notas taquigráﬁcas e eventuais
documentos e retirou o processo de pauta para
encaminhar à área técnica, tudo conforme notas
taquigráﬁcas a seguir transcritas: “O SR. WANTUIL
CARLOS SIMON - Bom dia a todos! Gostaria de saudar
os senhores conselheiros, o conselheiro relator Domingos
Taufner, o procurador de contas, demais servidores e
pessoas presentes. Registro a presença do Prefeito
Municipal de Ibitirama, sr. Reginaldo Simão de Souza.
Após ter sido oﬁcialmente citado, o gestor apresentou as
alegações de defesa, tendo a área técnica mantido
www.tce.es.gov.br

alguns dos indicativos de irregularidade, o qual
passaremos a justiﬁcar. O primeiro ponto, que a área
técnica manteve como irregular, faz referência aos
“valores recebidos a título de compensação ﬁnanceira
pela exploração de petróleo e gás natural não constam
em conta bancária”. No que se refere aos valores
movimentados nas fontes de recursos dos royalties
federal e estadual, destacamos que esses foram
movimentados em total conformidade com o que
determina a Lei Federal nº. 7.990/89 e a Lei Estadual nº.
8.308/2006, alterada pela Lei Estadual nº. 10.720/2017,
que autorizou os municípios utilizarem 60% dos recursos
dos royalties estadual em despesas correntes, conforme
se constata na análise da listagem da movimentação
das contas bancárias dos royalties federal e estadual
que hora solicitamos juntada. Ocorre que um dos
principais fatores que ocasionaram a discrepância de
valores apontados pela área técnica, deve-se ao fato dos
saldos advindos do exercício anterior, da fonte de
recursos dos royalties federal e estadual, terem sido
apresentado de forma inconsistente em relação aos
demais demonstrativos contábeis, o que prejudicou a
análise efetuada pelo tribunal de Contas. Além disso,
não foi considerado na apuração do superávit, o
rendimento de aplicação ﬁnanceira auferido na fonte de
recursos dos royalties. Outro ponto que merece
destaque, é que a instrução técnica conclusiva não
apontou, em momento algum, em quais despesas houve
a suposta utilização indevida dos recursos dos royalties
federal e estadual. Nesse sentido, efetuamos as
correções das distorções apontadas no exercício de
2018, relativo à evidenciação do superávit ﬁnanceiro
dos recursos dos royalties, nos demonstrativos contábeis.
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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Solicitamos a juntada de toda a movimentação bancária,
em especial à relação de pagamentos dos recursos dos
royalties federal e estadual, para que se possa averiguar
a total compatibilidade da utilização dos recursos com o
que determina a legislação. Outro item, “não
reconhecimento
das
provisões
matemáticas
previdenciárias”. A equipe técnica do TCE manteve o
indicativo de irregularidade em questão, apesar de
passível de ressalva e determinação de adequação.
Assim, buscando atender prontamente a recomendação
proferida pela área técnica, a Prefeitura Municipal de
Ibitirama iniciou abertura de processo para contratação
de empresa ou proﬁssional liberal para realização de
cálculo atuarial. Possibilitando, assim, que nas próximas
prestações de contas haja o reconhecimento das
provisões matemáticas no Passivo de Longo Prazo do
Município, conforme podemos constatar no Ofício nº.
069/2019, que solicitamos juntada. Outro item,
“resultado ﬁnanceiro das fontes de recursos evidenciado
no balanço patrimonial é inconsistente em relação aos
demais demonstrativos contábeis”. Um dos principais
motivos que levaram à manutenção do indicativo de
irregularidade em questão, está atrelado ao fato de o
município não ter apresentado nos autos a regularização
da discrepância de valores evidenciada entre o superávit
ﬁnanceiro do Balanço Patrimonial e o anexo 5 da RGF do
exercício de 2018. Ocorre que tais demonstrativos
devidamente corrigidos em 2018, não foram juntados
aos autos pelo fato de que, na época de elaboração das
justiﬁcativas da PCA de 2017, o município estava em
fase de elaboração da PCA de 2018. Então não foi
possível efetuar a juntada desses documentos. Neste
sentido, solicitamos juntada do demonstrativo do

superávit ﬁnanceiro do balanço patrimonial e
demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a
pagar de 2018, onde podemos constatar que as
discrepâncias apontadas pela área técnica foram
devidamente
sanadas,
ratiﬁcando
a
total
compatibilidade de valores existentes entre os
demonstrativos contábeis. Outro ponto mantido pela
área técnica, “descumprimento do limite de gasto com
pessoal”. A equipe técnica apontou que o município
descumpriu o limite de gasto com pessoal, em 2017, ao
gerar o índice de 54,43%. Ocorre que o gestor assumiu o
município em janeiro de 2017, com um índice herdado
de 54,71%, tendo reconduzido o município ao limite
legal de gasto com pessoal no 2º quadrimestre de 2018,
nos termos do art. 23º da LRF, atingindo o índice de
52,79%. Mesmo podendo tal adequação ter ocorrido até
o 1º quadrimestre de 2019, haja vista que em período de
crise e baixo crescimento do PIB, os prazos de adequação
são dobrados, conforme previsto no art. 66 da LRF.
Ocorre que o suposto descumprimento do limite de
gasto com pessoal de 54,71%, relativo ao 3º quadrimestre
de 2017, se deve ao fato de o município não ter
apresentado nos autos qualquer documento que
comprovasse que as verbas contabilizadas como
indenizações, referem-se, de fato, a indenizações
trabalhistas. Portanto, passível de dedução do montante
de gasto com pessoal. Da análise do arquivo FOLRGP,
que se encontra anexo à PCA da prefeitura e do fundo
municipal de saúde, constatamos que foram gastos
aproximadamente R$ 316.407,76 com indenizações
trabalhistas da prefeitura, e R$ 242.507,58 com
indenizações trabalhistas da saúde, decorrente de
rescisão de contrato. Que, em razão da perda da
www.tce.es.gov.br

condição de servidor, não se amoldam no conceito de
despesa com pessoal, devendo, portanto, serem
deduzidas do gasto com pessoal, o qual nos possibilita
apurar um índice de gasto de 52,31% após a exclusão
das verbas indenizatórias decorrentes de rescisão de
contrato. Por outro lado, ainda que este egrégio Tribunal
de Contas entenda que o município tenha ultrapassado
o gasto com pessoal no 3º quadrimestre de 2017,
requeremos o reconhecimento de que houve a
adequação do valor excedente, já no 1º quadrimestre de
2018, com a apuração do índice de 47,11% e de 47,14%
no 2º quadrimestre de 2018. Não havendo o que se falar
em descumprimento do disposto no art. 23, da LRF, no
tocante ao gasto com pessoal. Ouro ponto mantido,
“inscrição de restos a pagar não processados sem
disponibilidade ﬁnanceira suﬁciente”. Com a vedação do
art. 41, da LRF, sob o ponto de vista legal, não há limite
deﬁnido na LRF, ou noutra norma, para a inscrição de
restos a pagar, exceto o disposto no art. 42, tornando
letra morta as exigências contidas no art. 55, inciso III,
letra ‘b’ da LRF. Nesse contexto, alguns autores defendem
o entendimento de que, muito embora, o art. 41, da LRF,
tenha sido vetado, ainda existe o limite. Pois o art. 55
que traz as regras básicas para elaboração do
demonstrativo das despesas inscritas em restos a pagar,
manteve-se intacto. Ocorre que o art. 55 da LRF não
impõe nenhum limite ao gestor no decorrer do mandato,
mas, tão somente, disciplina quanto à forma de
elaboração do demonstrativo dos restos a pagar
inscritos no exercício. Razão pela qual o mesmo não
deve ser utilizado como sendo limite de inscrição de
restos a pagar. Uma vez que a vedação para contrair
despesas encontra-se disciplinada especiﬁcamente por
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meio do art. 42, da LRF, que é analisado, tão somente,
no último ano de mandato. Outro ponto que merece
destaque: o exercício de 2017 foi o primeiro ano de uma
nova gestão. E, inevitavelmente, inúmeras demandas
por serviços e investimentos nos foram impostas. No
anseio de ampliar e tornar mais eﬁciente os serviços
prestados pelo município à população, inscrevemos
despesas em restos a pagar não processados sem
suﬁciência ﬁnanceira em determinadas fontes de
recursos em 2017. Ocorre que o déﬁcit ﬁnanceiro gerado
em fontes de recursos especíﬁcas de 2017 foram
devidamente sanados, na íntegra, no exercício ﬁnanceiro
de 2018. Onde podemos constatar uma suﬁciência
ﬁnanceira de recursos próprios da ordem de
aproximadamente R$ 590.000,00, valor este
suﬁcientemente capaz de cobrir o pequeno déﬁcit
gerado em outras fontes de recursos. Em relação à
dívida do município, houve uma redução do passivo
ﬁnanceiro de 2017, de aproximadamente R$
2.850.000,00 para R$ 1.130.000,00, aproximadamente,
em 2018. Sendo que em relação à disponibilidade de
caixa ocorreu o contrário, ou seja, houve um signiﬁcativo
crescimento de R$ 4.500.000,00 apurado em 2017, para
R$ 6.600.000,00, em 2018. Assim, a insuﬁciência de
caixa para inscrição em restos a pagar não processados,
apurado em 2017, foi devidamente sanada no exercício
de 2018. O qual em respeito ao princípio da isonomia,
requeremos mesmo tratamento dispensado por meio do
Processo TC-2758/2018-7 que, com muita propriedade,
afastou o indicativo de irregularidade em questão
relativo à Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Marechal Floriano, do exercício de 2015,
por considerar que a suposta insuﬁciência de caixa foi

integralmente sanada no exercício subsequente. Por ﬁm,
solicitamos juntada do memorial de defesa e de
documentos que comprovem as alegações aqui
apresentadas. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER - Quais são os documentos que o
senhor está juntando, além do memorial? O SR.
WANTUIL CARLOS SIMON - Além do memorial, toda a
documentação que comprova a movimentação bancária
das contas dos royalties e do demonstrativo da
disponibilidade de caixa de 2018, e balanço patrimonial
de 2018, comprovando a compatibilidade dos valores
evidenciados no superávit ﬁnanceiro. O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Senhor
presidente, então nesse caso, deﬁro a juntada do
memorial, dos documentos solicitados e das notas
taquigráﬁcas. Retiro o processo de pauta, devolvo à
área técnica, porque nesse caso, há necessidade de
reanálise dos documentos. (ﬁnal)” 3) Após sustentação
oral, o senhor presidente registrou a presença na sala
das sessões do prefeito do município de Ibitirama,
senhor Reginaldo Simão de Souza. 4) O senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES inverteu a ordem da pauta, em razão de
sustentação oral solicitada, passando a palavra ao
senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, que
procedeu à leitura do relatório do processo TC4158/2018, que trata de Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto,
exercício de 2017, concedendo, em seguida, a palavra a
senhora Katia Damica Silva, que proferiu sustentação
em nome próprio. Devolvida a palavra ao relator, sua
excelência solicitou a juntada das notas taquigráﬁcas e
eventuais documentos e retirou o processo de pauta
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para encaminhar à área técnica, tudo conforme notas
taquigráﬁcas a seguir transcritas: “A SR.ª KATIA DAMICA
SILVA – Bom dia, senhor presidente, conselheiros e todos
os presentes no Plenário! Meu nome é Katia Damica
Silva, brasileira, casada, residente e domiciliada à Rua
Adair Furtado de Souza, s/nº, Centro, Dores do Rio Preto.
Venho respeitosamente apresentar as justiﬁcativas
sobre os fatos registrados na instrução técnica conclusiva
por meio da presente defesa oral, tendo em vista os
fundamentos apresentados neste documento. Na
Instrução Técnica Conclusiva sob o nº 01240/2019-4
conclui-se que permanecem os dois pontos de indícios
de irregularidades em minhas contas anuais do exercício
de 2017 no tocante a possível divergências de repasse
contributivo ao Regime Próprio de Previdência. Os itens
3.4.1.1, “empenho/liquidação dos encargos patronais
para o RPPS em valores inferiores ao total da folha de
pagamento”; e 3.4.1.2, “recolhimento dos encargos
patronais em valores inferiores ao total da folha de
pagamento”. Não pode deixar de ser dito que as
justiﬁcativas e documentos apresentados por mim, no
dia 12/03/2019, por meio do protocolo 03400/2019-9,
foram esclarecedores no sentido de evidenciar que as
contribuições patronais e de segurados dos servidores
efetivos do Fundo Municipal de Saúde, durante o
exercício de 2017, foram repassadas categoricamente
ao Instituto de Previdência. Prova disso, a Instrução
Técnica Conclusiva 01240/2019-4, no item “Da Análise
da Justiﬁcativa”, foi aceita as justiﬁcativas e
documentação comprovando que a base de cálculo de
contribuição anual de R$ 1.054.112,13, aplicados à
alíquota patronal de 17,56%, chegaremos a contribuição
patronal anual de R$ 185.101,77, que foi devidamente
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repassado ao RPPS. Junto aos autos os resumos da folha
de pagamento de todo exercício de 2017, bem como os
comprovantes de repasses.
Esse item de “indício de irregularidade no tocante à
contribuição patronal e segurados” já foi esclarecido e
aceito pela equipe técnica desta Corte. Já o próximo
questionamento, que foi detalhado somente agora pela
equipe técnica desta Corte, refere-se à ausência de
repasse dos aportes atuariais pelo Fundo Municipal de
Saúde para o Instituto de Previdência Municipal, no
valor aproximado de 182 mil. É imprescindível que
vossas excelências atentem ao nosso esclarecimento e
documentação a ﬁm de se evitar uma grande injustiça
na análise técnica. O estudo técnico atuarial do exercício
de 2017 foi realizado e subsidiado pela Lei Municipal nº
818, de 14 de dezembro de 2016, que aprovou o plano
de custeio para o exercício de 2017, sob análise. Para
esse exercício o valor a ser repassado atingiu R$
128.598,64, conforme tabela anexa da lei, e que foi
devidamente repassado pelo ente municipal, conforme
cópia completa do Processo 1744/2017, que junto
agora. Destaca-se que a base legal que foi utilizada pela
equipe técnica desta Corte para subsidiar o repasse de
aporte atuarial, foi revogada por meio da Lei Municipal
818/2016. A Lei 752/2012, que deu nova redação ao
artigo 54-A, da Lei 570/2002, foi revogada pela Lei
818/2016, que junto anexo agora. O equívoco ocorrido
na análise técnica consiste em exigir repasse de aporte
atuarial do Fundo Municipal de Saúde por meio de
alíquota escalonada, como era previsto na Lei 752/2012.
Mas que foi alterada pela Lei 818/2016, que exigiu
aportes ﬁxados em tabela anexa à lei, e que foi
devidamente repassado pelo ente municipal -

comprovação anexa. O estudo atuarial previu aporte
atuarial pelo ente municipal, não havendo distinção de
quanto deveria ser repassado pelo Fundo Municipal de
Saúde e outras secretarias. Portanto, a prefeitura
municipal realizou o pagamento do aporte em sua
totalidade, conforme Processo Administrativo nº
1744/2017 e Declaração de Quitação do Instituto de
Previdência, que junto também. Em resumo, senhores
julgadores, a equipe técnica desta Corte entendeu que o
Fundo Municipal de Saúde cometeu ilícito em não
repassar aporte atuarial para o Regime de Previdência.
Entretanto, a análise não merece prosperar, devido a Lei
752/2012, que fundamentou tal posicionamento ter sido
revogada pela Lei 818/2016. E ainda que o valor de
aporte previsto para o exercício foi devidamente
repassado pela prefeitura municipal. Os desaﬁos em
gerir uma administração municipal são imensos,
essencialmente na área da saúde. Sabendo disso, tenho
atuado de forma eﬁcaz, precisa e com eﬁciência a ﬁm de
apresentar o melhor de mim à população. Sempre
respeitamos prioritariamente a vida, não perdendo de
vista os ritos e regras legais para atingir os objetivos.
Dessa forma, senhores julgadores, tenho a plena
convicção de um trabalho sério, competente, dentro das
normas e regras legais. Motivo pelo qual peticiono a
vossa excelência consideração ao presente recurso, bem
como análise das provas técnicas juntadas para que seja
plenamente realizada justiça. Solicito aos senhores que
seja aceita a juntada dos novos documentos a este
processo. Muito obrigada! O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Senhor presidente,
deﬁro a juntada de novos documentos, bem como a
juntada das notas taquigráﬁcas desta defesa oral. Vou
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retirar o processo de pauta, já que tem novos documentos
para devolver, então, à área técnica. (ﬁnal)” 5) O senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, inverteu a ordem da pauta, em razão de
sustentação oral solicitada, procedendo à leitura do
relatório do processo TC-3728/2018, que trata de
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Castelo, concedendo, em seguida, a palavra ao senhor
Maurício Passabão, representando Luiz Carlos Piassi,
que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao
relator, sua excelência solicitou a juntada das notas
taquigráficas e eventuais documentos e retirou o
processo de pauta para encaminhar à área técnica, tudo
conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR.
MAURICIO PASSABÃO - Cumprimentando o
excelentíssimo conselheiro presidente, estendo minhas
cordiais saudações aos demais presentes. Tratam-se os
presentes autos da prestação de contas anual do
exercício de 2017, de responsabilidade do Prefeito de
Castelo, sr. Luiz Carlos Piassi, a quem ora represento. Na
Instrução Técnica Inicial 50/2019-1, foram apontados os
seguintes achados: 4.3.2.1, “recursos de compensação
ﬁnanceira pela exploração de petróleo e gás natural não
constam em conta bancária”. 6.1, “déﬁcit ﬁnanceiro em
diversas fontes de recursos”. 6.2, “resultado ﬁnanceiro
das fontes de recursos evidenciado no balanço
patrimonial é inconsistente em relação aos demais
demonstrativos contábeis”, 12.1.11, “divergência entre
o saldo da dívida ﬂutuante e o saldo do passivo ﬁnanceiro
evidenciado no Balanço Patrimonial”. Promovida a
citação do responsável para justiﬁcar os apontamentos
retro externados, o mesmo não se pronunciou, deixando
de apresentar as suas justiﬁcativas, o que ensejou a
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aplicação dos efeitos da revelia. E recentemente, por
meio da Instrução Técnica Conclusiva 01265/2019-4, a
área técnica opinou que a Corte de Contas recomende
ao Poder Legislativo de Castelo a rejeição da presente
prestação de contas anual. Em decorrência disso,
comparece o responsável, por intermédio deste que o
representa, diante desta honrada 2ª Câmara, para
apresentar as razões pelas quais não apresentou as suas
justiﬁcativas no momento oportuno. Bem como,
justiﬁcar os achados, ponto a ponto, e ao ﬁnal, requerer
que sejam os mesmos afastados e que a Corte recomende
a aprovação de sua prestação de contas anual. Pois
bem! Inicialmente, o responsável gostaria de registrar
que a revelia decretada, em seu desfavor não foi, em
momento algum, fruto de desídia voluntária ou
desrespeito à Corte. É que, contemporânea ao
recebimento do termo de citação, em virtude de
determinada deﬁciência no gabinete do prefeito, foi
realizada uma restruturação em seu quadro de pessoal,
e, lamentavelmente, alguns processos administrativos
tiveram a sua tramitação comprometida. Os documentos
que se pretende juntar com os presentes memoriais
deixam evidente a movimentação ocorrida no gabinete.
Essa transição, por infelicidade, afetou a rotina do órgão
e, consequentemente, reﬂetiu negativamente na
tramitação de alguns expedientes administrativos,
dentre os quais se destaca o processo em voga. Não
estamos tentando justiﬁcar erros com outros erros, ou
até mesmo com possível ineﬁciência, porém, tentando
aclarar a esta Corte as razões pelas quais não logramos
êxito em justiﬁcar os achados em tempo oportuno.
Entretanto, apesar da indesejada revelia decretada em
desfavor do responsável, o mesmo tentará, no presente

momento, demonstrar a esta 2ª Câmara que os achados,
apontados na Instrução Técnica Inicial 50/2019-1, não
merecem prosperar. Com relação ao achado pela
instrução técnica, vamos comentar agora os itens. Item
4.3.2.1, “recursos de compensação ﬁnanceira pela
exploração de petróleo e gás natural que não constam
em conta bancária”. No presente achado, veriﬁca-se que
a análise técnica desta Corte supõe indicativo de
irregularidade ao analisar o superávit ﬁnanceiro no
exercício de 2017 dos recursos dos royalties federal,
fonte 604, e dos royalties do petróleo estadual, fonte
605. Ao que indica, tal análise utilizou-se do Anexo do
Balanço Patrimonial, que demonstra o superávit/déﬁcit
ﬁnanceiro apurado no próprio Balanço Patrimonial,
para veriﬁcar a conformidade com outros demonstrativos
anexados à Prestação de Contas Anual de 2017. O que
aconteceu foi que o citado Anexo do Balanço Patrimonial
de 2017, de fato, estava demonstrado indevidamente.
“O relatório, que demonstra a realidade dos saldos
bancários, das obrigações a pagar e do superávit das
fontes de recursos 604 e 605 é o Anexo 5, Disponibilidade
de Caixa e dos Restos a Pagar - consolidado – do
Relatório de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre de 2017,
publicado no dia 30/01/2018, no Diário Oﬁcial dos
Municípios da AMUNES, conforme cópia anexa”. Nele,
vê-se que os valores apurados pelo Tribunal procedem e
que o saldo de superávit ﬁnanceiro dos recursos das
fontes 604 e 605 são divergentes quando se compara o
Anexo do Balanço Patrimonial com o resultado apurado
na tabela 14 do Tribunal. Cabe alegar que o total
demonstrado no Anexo do Balanço Patrimonial do
exercício de 2017 confere com a apuração do Anexo do
RGF. Para isso ﬁcar mais evidente, consta em anexo o
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relatório intitulado “Apuração do Superávit Financeiro
do Município de Castelo em 31/12/2017”, elaborado
pelo departamento de contabilidade, o qual tem um
formato muito similar ao do Anexo do RGF. Donde se
veriﬁca o mesmo montante do Anexo do Balanço
Patrimonial. Logo, a inconsistência estava mesmo no
Anexo do Balanço Patrimonial, na demonstração do
superávit ﬁnanceiro, conta por conta, no caso apurado,
nas fontes de recursos 604 e 605. Já que o total de
superávit ﬁnanceiro em 31/12/2017, demonstrado em
balanço, foi o valor real, e também foi o valor publicado
no Relatório de Gestão Fiscal. Item 6.1, “déﬁcit ﬁnanceiro
em diversas fontes de recursos”. Conforme explicado
anteriormente quanto ao item 4.3.2.1, da análise
técnica, assim como aconteceu com as fontes de recursos
604 e 605, ocorreu também com as fontes de recursos
citadas na Tabela 21 apurada pelo Tribunal. Isso signiﬁca
que houve erro de demonstração do Anexo do Balanço
Patrimonial pela forma como era realizada a execução
orçamentária. Os documentos anexados para
comprovação da alegação do item 4.3.2.1 são suﬁcientes
para revelar que não houve, em 2017, desequilíbrio das
Contas públicas. Aliás, o Município de Castelo, há muitos
anos, vem observando e utilizando as fontes de recursos
devidamente. O que ocorreu com o Anexo do Balanço
Patrimonial do exercício de 2017 já vinha ocorrendo
desde 2013, quando se começou a demonstrar junto ao
Balanço Patrimonial este Anexo do superávit/déﬁcit
ﬁnanceiro, por adoção dos novos modelos de
apresentação dos anexos do balanço para atendimento
das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público. Item 6.2, “resultado ﬁnanceiro das fontes
de recursos evidenciado no Balanço Patrimonial é
Terça-feira, 13 de agosto de 2019

163

ATOS DA 2a CÂMARA

inconsistente em relação aos demais demonstrativos
contábeis”. Na presente análise, externada na Tabela 22,
percebe-se que a área técnica do Tribunal fez
apontamentos pela veriﬁcação de incompatibilidade do
resultado ﬁnanceiro das fontes de recursos evidenciados
na citada tabela. Como também apontou que o resultado
é inconsistente ao apurado no Anexo 5 do RGF, através
por meio do qual foi possível identiﬁcar a incoerência
das fontes de recursos. Igualmente nos itens 4.3.2.1 e
6.1, retro explicados, o mesmo ocorreu no caso desse
achado, ou seja, referidos dados eram apresentados à
Corte em local diverso ao que deveria, porém, eram
apresentados. Item 12.1.11, “divergência entre o saldo
da dívida ﬂutuante e o saldo do passivo ﬁnanceiro
evidenciado no Balanço Patrimonial”. Conforme
apontado pela análise técnica, foi apurada divergência
entre o saldo da dívida ﬂutuante e o saldo do passivo
ﬁnanceiro demonstrado no Balanço Patrimonial. Porém,
a divergência apurada pelo Tribunal, na tabela 44, não
se trata apenas do montante dos Restos a Pagar
Processados, o qual a análise disse não ter sido
evidenciado no Demonstrativo da Dívida Flutuante. O
arquivo chamado Demonstrativo da dívida ﬂutuante em
formato XML, enviado por meio do sistema CidadES do
TCE/ES, foi incompleto; faltando realmente a informação
dos Restos a Pagar Processados. Motivo pelo qual a
análise técnica reclama a ausência de sua evidenciação
no Demonstrativo da Dívida Flutuante. Isso aconteceu
por falha técnica no sistema informatizado de
contabilidade, na montagem do arquivo XML, deste
demonstrativo, que só foi percebida posteriormente ao
envio no prazo regimental do Tribunal de Contas. Há,
contudo, que se informar que a PCA, após homologada,

não é passível de retiﬁcação de qualquer arquivo, motivo
pelo qual não foram adotadas providências para
retiﬁcação. Apesar da insuﬁciência de informações no
arquivo digital, o mesmo Demonstrativo da Dívida
Flutuante, impresso pelo departamento de contabilidade,
está correto e de acordo com o resultado esperado pela
análise técnica, conforme cópia anexa. Assim, se aﬁrma,
pois, somando-se o Total de Restos a Pagar, com o total
de Outras Dívidas, consignação e depósitos, é o mesmo
montante apurado pelo Tribunal na Tabela 44 para o
Balanço Patrimonial. Logo, não haveria divergência se o
arquivo Demonstrativo de Dívida Flutuante, gerado pelo
sistema informatizado de contabilidade e enviado ao
CidadES, por ocasião da remessa da PCA 2017, tivesse
consistência com o próprio demonstrativo gerado pelo
mesmo sistema informatizado. Por ﬁm, utilizando-se,
nessa ocasião, do sistema CidadES e servindo-se do
Demonstrativo da Dívida Flutuante por ele apurado,
para ﬁns de veriﬁcação da divergência apontada, foi
observado que o CidadES, por razões desconhecidas
pelo Departamento de Contabilidade, somou apenas
consignações e depósitos da UG Prefeitura, conforme
cópia anexa do Demonstrativo da Dívida Flutuante
impresso diretamente no CidadES. Além de não ter
somado o montante dos Restos a Pagar Processados
nem da Prefeitura, nem das outras UG’s. Portanto,
eméritos conselheiros, as informações ora apresentadas
nesta sustentação oral demonstram que houve
realmente algumas inconsistências nas informações da
PCA remetida à Corte de Contas. Porém, não passaram
de equívocos sistêmicos, os quais não maculam as
contas públicas. Conforme os documentos ora
apresentados as contas, de fato, apresentam-se sólidas
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e exatas, os números e resultados estão em plena
sintonia. Noutras palavras, salienta-se que as falhas nas
informações prestadas não representam irregularidade
nas contas públicas, as quais não merecem rejeição.
Com estas considerações, ﬁnalizo a sustentação oral do
responsável. E solicito que os presentes memoriais e os
documentos a ele anexos sejam juntados aos presentes
autos. Bem como, suplico a esta honrada 2ª Câmara que
sejam afastadas as irregularidades. Que a Corte
recomende a aprovação da prestação de contas anual
do exercício de 2017, de responsabilidade do Prefeito de
Castelo, sr. Luiz Carlos Piassi, a quem ora represento. O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES – Autorizo a juntada de notas
taquigráﬁcas e de eventuais documentos. Retiro o
processo de pauta para envio à área técnica e ao MP de
Contas. Agradeço ao sr. Mauricio Passabão! (ﬁnal)” 6)
Quando da apreciação do processo TC-7568/2015, que
trata de Representação em face da Prefeitura Municipal
de Pedro Canário, cujo Acórdão nº 1152/2018
determinou, em seu item 1.8, a instauração de Tomada
de Contas Especial no âmbito do Município, não tendo
sido cumprida até o momento a determinação exarada
por esta Corte de Contas, o senhor procurador de
contas, HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, requereu
aplicação do artigo 83, parágrafo 2º da Lei Orgânica, a
fim de que seja instaurado de o�cio a Tomada de Contas
pelo Tribunal. Por sua vez, o relator, conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, manteve o voto nesse
primeiro momento por aplicar multa de R$ 1000,00 ao
senhor Bruno Teófilo, por não ter atendido a
determinação desta Corte de Contas, e por reiterar a
notificação para que no prazo de 10 dias improrrogáveis
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cumpra a determinação constante no item 1.8 do
Acórdão supracitado, de modo que, caso não seja
atendida, tomará outra providência. 7) Em seguida,
quando do julgamento do processo TC-4459/2018, que
trata de Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Itaguaçu, exercício de 2017, o senhor
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER proferiu
voto pela emissão de Parecer Prévio pela aprovação
com ressalva, tendo o Parquet se manifestado no
sentido de que todos os documentos apresentados em
sustentação oral fossem validados, a fim de que seja
comprovada a fidedignidade das informações
apresentadas. O senhor relator concordou com o alerta
feito mas manteve seu voto, tendo em vista que nesse
caso concreto a irregularidade não tem o condão de
macular as contas, tudo conforme notas taquigráficas a
seguir transcritas: “O SR. PROCURADOR HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA - Senhor presidente, uma
irregularidade bastante comum nos dias atuais é
justamente o uso indevido dos royalties de petróleo fora
daquelas previsões legais. Na instrução técnica
conclusiva foi identiﬁcada essa irregularidade, “valores
recebidos a título de compensação ﬁnanceira para
exploração de petróleo, gás natural, não constam em
conta bancária”. Na instrução técnica conclusiva o
auditor fez a seguinte manifestação: (leitura) As
prestações de contas têm todo um regramento dado
pela Instrução Normativa 43 acerca da validação dos
dados que são encaminhados a esta Corte. Em sede de
sustentação oral, parece-me que não está havendo essa
homologação, essa aceitação, essa validação dos dados
que são encaminhados à Corte de Contas, permitindo-se
que seja feita uma análise subjetiva do auditor ao fazer

a manifestação técnica. Então esse item foi afastado
pela área técnica, e o Ministério Público acabou anuindo,
não percebeu isso na época. Mas com base numa análise
subjetiva de que considerando como correto, ou seja,
creio que teríamos que, ao receber esses documentos,
em sede de sustentação oral, buscar a validação, a
homologação, a aceitação, nos mesmos termos que são
validados os documentos via prestação de contas. Então,
é uma observação que peço a reﬂexão de vossas
excelências no sentido de que esses documentos que são
apresentados em sede de sustentação oral precisam
passar por uma validação, por uma homologação, para
que possamos ter uma análise com base em dados
ﬁdedignos e não ﬁquemos...Uma instrução técnica
conclusiva, uma manifestação técnica feita pela mesma
pessoa - vocês podem conﬁrmar na tela aí, nos eventos
– com posições discrepantes. E nós ﬁcamos refém dessa
situação. Então, o pedido é no sentido de que todos os
documentos que possam ser apresentados em sede de
sustentação oral, possam ser homologados. Ou seja,
validados, aceitos pela equipe técnica, com o mesmo
rigor exigido pela Instrução Normativa 43, quando da
apresentação do Sistema CidadES. Essa é uma
observação que estou pedindo, assim, como a reﬂexão
de vossas excelências. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER – Inclusive, registro que, na sessão
de ontem, de Contas de Governo, sessão especial, da
qual o presidente desta Câmara, conselheiro Sérgio
Borges, foi relator, o Tribunal apresentou, até por uma
auditora do Tribunal de Contas, um relatório de auditoria
ﬁnanceira, para justamente trabalhar a validade de
dados. Isso é que questão, inclusive, que vai partir para
os municípios também. Muitas vezes o município manda
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os dados para cá, mas o Tribunal não tem como auditar,
de maneira direta, se aquele dado é ﬁdedigno ou não. E
o procurador Heron está propondo alerta, que acho
importante que na defesa oral, também, quando a
pessoa apresenta documentos, é importante que a área
técnica consiga validar esses documentos, para saber se
realmente entende a questão aí. Então, foi feito esse
alerta e vou até passar à presidência. No caso concreto,
aqui, entendo que na situação conjunta aqui, deste
processo que analisamos, a prefeitura teve irregularidade
nas prestações de contas anteriores e posteriores
também. Há realmente uma irregularidade na
prefeitura. E aqui houve um mero esquecimento da
questão de uma lei que autorizaria um crédito
orçamentário, mas que é pequeno em relação ao
município. Então, nesse caso também, afastamos a
irregularidade. Quer dizer, colocamos no campo da
ressalva. Realmente a irregularidade foi mantida, mas
essa irregularidade em si não teria o condão de rejeitar
todas as contas do prefeito. Mantenho o meu voto! O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES – Continua em discussão. Em votação.
Acompanho o relator. (ﬁnal)” 8) Ainda no julgamento
dos processos da pauta do senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, o relator retirou de
pauta o processo TC-8109/2019 para enviar à área
técnica. 9) Ato con�nuo, o senhor conselheiro RODRIGO
COELHO DO CARMO adiou o processo TC-8832/2018,
constante da sua pauta, tendo em vista a falta de
quórum. 10) Em seguida, ainda no julgamento da pauta
do senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, o
Ministério Público de Contas devolveu de vista o
processo TC-2205/2019 lendo o parecer-vista em que
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propôs a extinção do processo sem resolução do mérito
para o Conselho Regional de Administração – CRA-ES,
ante a ausência de competência desta Corte de Contas
para aplicar sanção aos gestores das entidades de classe
submetidas ao controle externo por parte do TCU, bem
como propôs a citação dos gestores públicos municipais,
tendo em vista não ser possível expedir determinação
sem prévia formalização de instrução técnica com
contraditório e ampla defesa. Após, o senhor conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES reiterou seu votovista, afirmando estar em consonância com a
jurisprudência do Tribunal de Contas da União. O relator,
conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, manteve
seu voto por aplicar multa ao Conselho Regional de
Administração, pois, em que pese não ter envolvido
gestão de recurso público estadual ou municipal, ele
inﬂuiu diretamente na licitação, ao determinar ao gestor
que incluísse cláusula com exigência de qualificação
técnica não prevista na legislação, incorrendo em erro
grosseiro, mantendo a multa de R$ 3000,00, mas
excluindo a determinação. Em seguida, posto o processo
em discussão, o senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER votou por afastar a aplicação de
multa ao CRA-ES, e reabrir instrução processual para
determinar, acompanhando o Ministério Público de
Contas, ou que a determinação fosse transformada em
recomendação, já que dessa forma não é necessária a
citação dos gestores. O senhor conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES concordou em transformar a
determinação proposta em seu voto-vista para
recomendação, restando vencido o conselheiro relator.
Antes de proclamar o resultado, o senhor procurador de
contas HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, solicitou

encaminhamento ao Plenário tendo em vista a
relevância da matéria, o senhor conselheiro relator
entendeu que não seria necessário uma vez que o
debate já foi feito no colegiado e em prol da razoável
duração do processo, estando tranquilo com o debate
que foi feito neste Colegiado, tudo conforme notas
taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. PROCURADOR
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - (leitura do votovista) O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES - Conselheiro Rodrigo Coelho,
antes de devolver a palavra a vossa excelência, faço uma
observação. Nosso voto foi baseado em jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, de entendimento do
próprio TCU em relação à matéria. Quanto à
determinação, acho que determinarmos aos gestores
para não colocar restrições não permitidas em lei; nem
deveríamos fazer. Acontece que muitos deles fazem
essas inserções, e prejudicam a concorrência. Então,
mantenho a minha posição. O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO - Presidente, primeiro
agradeço à manifestação do ilustre procurador. Esse é
um caso que está demonstrado aqui a característica de
interpretação. Já tivemos aqui três entendimentos
diferentes da condução do processo. No momento do
julgamento, para além da letra da lei e com todos os
argumentos apresentados pelo procurador Heron, nesta
defesa, entendo que apesar de não terem sido
administrados pelo CRA, ele deu causa de que forma
seriam aplicados ou seriam estabelecidos os regramentos
do dinheiro, fruto da licitação. Então, por entender dessa
forma, peço vênias ao procurador e ao conselheiro
Sérgio Borges para manter o meu voto no que diz
respeito à rejeição das razões de justiﬁcativas do CRA. E
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manter o restante do teor do voto. Em relação à
determinação, especiﬁcamente, se ﬁzéssemos uma
determinação especíﬁca da não inclusão do Conselho de
Administração, teria que ser também especiﬁcamente
para processos licitatórios análogos a este. Porque o
problema aqui foi que pediu inscrição da empresa em
dois conselhos diferentes, no Conselho de Engenharia e
Arquitetura e no Conselho de Administração. Então, ou
realizamos a retirada da determinação, a meu ver, por
conta de ser realmente... o procurador Heron assiste
razão quando ele diz que de certa forma é genérica; e
tem escopo, tem reserva legal para essa determinação.
Desse modo, mantenho o voto retirando a determinação
e mantenho, assim, para que seja proferido o julgamento.
Excelência, temos meu voto mantido com a retirada de
determinação, e o voto de vossa excelência, que também
acolhe as razões de justiﬁcativas do Conselho de
Administração. E nós dois, neste momento, divergimos
do Ministério Público de Contas. O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Senhor presidente,
vou dar uma outra posição. Entendo que foi importante
o trabalho do Ministério Público de Contas na análise.
Porque, muitas vezes, o Tribunal é tentado a extrapolar
um pouco a sua competência, e temos que ter cuidado
com isso. Então, fez uma análise boa nesse sentido de
que as pessoas podem ser alcançadas pelo Tribunal,
quando não são nossos jurisdicionados. Porque quem é
jurisdicionado nosso, tem primeiro aquela obrigação
anual de fazer prestação de contas anual. E também a
mensal e aquelas obrigações no dia a dia. Quem não é
jurisdicionado, não tem essas obrigações. Mas caso
administre direito ou indiretamente recurso público está no 71, II - vai também ser alcançado, especialmente
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aí pelas tomadas de contas especiais, que podem
alcançar que não deu causa ou sonegou alguma
informação; o Tribunal de Contas pode ﬁscalizar. Agora,
nessa situação aí, do conselho regional, efetivamente
são órgãos, realmente não têm esse poder de determinar
o município. Mas é claro que pela autoridade que esses
órgãos têm, acabam, de certa forma... Imagina o
município lá, pequeno, o presidente de câmara ou o
prefeito ou o secretário acabam sendo...Inclusive, já que
o procurador propõe...porque nesse caso aqui, pareceme que foi afastada a penalidade do responsável local. E
não podemos incluir aqui responsabilidade, sem citá-lo.
Pode até ser que em sua citação, cheguemos ao
entendimento de que houve uma situação de confusão
local. Porque, queira ou não, o argumento do conselho é
um argumento meio que de autoridade para quando
chega para ele. Então pode haver isso. Mas isso...e
também vai ser restabelecido posteriormente numa
análise melhor deste processo. Então, concordo que não
teríamos como imputar ao conselho pela determinação
que fez. A parte poderia, em tese, tendo medidas
restritivas do Tribunal de Contas, até acionar
judicialmente o presidente do conselho por ter dado
uma ordem que supostamente extrapolou. É claro que
os Conselhos de Administração, todos esses conselhos,
são conselhos que ﬁscalizam a proﬁssão. E tendem,
muitas vezes, também tem a questão corporativa,
defender a empregabilidade da categoria que
representam. Embora não sejam sindicatos. Mas,
costumam atuar nesse sentido. Em alguns momentos
podem extrapolar. Exigem; por exemplo, o CRC tende a
exigir que os auditores ﬁscais do Estado sejam todos
contadores. Mas não é obrigatório que o auditor ﬁscal

do estado seja contador. Basta que passe no concurso de
auditor do Estado, que tenha ou qualquer nível superior,
e algumas legislações exigem alguns cursos
preestabelecidos na área econômica, jurídica e contábil.
Então, nesse caso aqui, efetivamente entendo que não
há poder de autuar os membros do conselho regional,
em minha opinião. Não teria como haver isso. Entendo
que deva ser afastado, neste momento, essa multa. E
também a questão da determinação; determinação
exige uma citação previa. Recomendação, não. Se
transformarmos em recomendação, poderia até não ter
citação. Agora, se quiser manter a determinação, ou
examinarmos a conduta do pregoeiro, do responsável,
vamos dizer, por essa irregularidade, teríamos que
reabrir a instrução processual. Neste momento, nesse
caso, melhor acompanhar a posição do Ministério
Público de Contas. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Só quero fazer uma
observação. Em relação a recomendar, não vejo
problema em mudar o termo. Em relação a conselho
mandar em gestor, nunca vi isso em minha vida. É a
primeira vez que vejo um conselho determinar ao poder
executivo para fazer uma licitação do jeito que quer. Isso
é uma coisa que... no Brasil acontece tudo, essa é a
primeira vez. Concordo com o conselheiro Domingos, em
transformar em recomendação. O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Aí, não votaria por
reabrir, votaria por transformar em recomendação e
afastar a multa do... O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
COELHO DO CARMO - Então vossa excelência acompanha
o voto do conselheiro Sérgio Borges? O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Sim. O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO - Ele
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transformando em recomendação, vossa excelência
acompanha o voto dele. O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER - Acompanho. O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO - Dessa forma, está
votado. Declaro-me vencido com os votos de vossa
excelência. E a vida segue! O SR. PROCURADOR HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Senhor presidente, antes
que seja proclamado o resultado, faço uma proposta
também alternativa a vossa excelência, para que o
processo possa ser encaminhado ao Plenário. Acho que
este debate pode ser ampliado. É uma questão muito
relevante. Acho que é uma competência afeta ao
Tribunal de Contas. Acho que é um tema que interessa à
composição completa, para que este processo - dada a
relevância, acabou tendo posições bastantes divergentes
- possa ser remetido ao Plenário; tem essa previsão
regimental, salvo engano, no sentido de que possa ser
ampliado o debate lá em sede das sessões plenárias das
terças-feiras. Peço consideração ao conselheiro relator
Rodrigo Coelho. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO
DO CARMO - Mesmo sendo vencido, chegamos a uma
solução. Entendo que não caberia, até pelo tempo de
duração razoável do processo, pelo número de processos
que estão também sob nossa relatoria, pelos prazos que
temos que entregar os processos que estamos relatando,
há que se considerar. E peço compreensão do nobre
procurador, ainda estou por completar meu primeiro
ano. Recebi um gabinete com um estoque bastante
considerável. Então efetivar o julgamento aqui é o que
melhor caberia para neste momento. Entendo que este
debate de competência, que acabamos fazendo aqui,
teremos oportunidade permanente de fazê-lo no
Plenário. Então, desse modo, presidente, mesmo com o
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apelo de vossa excelência - estou vencido, mas estou
vencido extremamente tranquilo -, entendo da
manutenção de ser vencido porque os órgãos, os
conselhos precisam se atentar de que forma abordam os
nossos gestores. Porque o tom do e-mail foi de ameaça
ao gestor. Então, se coloca no lugar de quem está
recebendo a informação: “vou ser processado”. E aqui
entre nós, as pessoas que buscam fazer com correção o
seu trabalho, não gostam dessa condição de processados,
por mais que tenham razão, por mais que, ao ﬁnal, o
processo dê em nada. Se eu simplesmente encampo,
signiﬁca que é uma posição unânime do Tribunal em
relação à manifestação que o conselho teve. E foi uma
posição ameaçadora. Isso, não podemos achar que é
normal, que fosse com base no direito dele, que o não
atendimento ﬁzesse com que ele abrisse um processo,
recorresse de qualquer...mas não ameaçasse faze-lo.
Estou me mantendo vencido apenas porque o tom de
ameaça que foi trazido aos autos não deve prosperar. E
há que se pairar nos dirigentes de conselho a dúvida que
isso não chegaria à condição de multa-los na
permanência dessa prática com essa condução. Então,
entendo que ser vencido, neste momento, neste
processo, tem uma função pública, nesse sentido que
coloquei. Por isso, presidente, que não vou encampar o
voto de vossa excelência e fazer chegar à unanimidade.
Mas estou muito tranquilo com o debate que foi
proferido aqui. Entendo que assiste razão. Poderíamos
encontrar justiﬁcativa para uma coisa ou outra. E por
isso também, mantenho a minha posição, mas com
muito respeito ao debate que foi estabelecido aqui. Feliz
por ter um processo provocado essa discussão. O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER

BORGES - Proclamo o resultado na forma relatada pelo
voto vencedor. (ﬁnal)” – ORDEM DO DIA – Julgamento
dos 39 processos constantes da pauta, ﬂs. 21 a 27, parte
integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar,
o senhor presidente da 2ª Câmara, conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES, declarou encerrada a sessão
às 11 horas e 56 minutos, convocando, antes, os
excelen�ssimos senhores conselheiros e senhor
procurador para a próxima sessão ordinária, a ser
realizada no dia 17 de julho de 2019, quarta-feira, às 10
horas. E, para constar, eu, MICHELA MORALE, secretáriaadjunta das sessões em substituição, lavrei a presente
ata, que, depois de aprovada, vai por mim assinada,
bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros
e senhor procurador.

Deliberações: Acórdão. Multa R$ 1.000,00 para Bruno

CONSELHEIRO

Processo: 04020/2018-4

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
-

Fiscalização

-

Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável: ANTONIO WILSON FIOROT [JOSÉ MARIA
RAMOS GAGNO], BRUNO TEOFILO ARAUJO, DIEGO
RUFINO TORRES DE AZEVEDO GRIFFO, GILDENE
PEREIRA DOS SANTOS [ALEXANDRE ZAMPROGNO
(OAB: 7364-ES), ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031ES), FULVIO TRINDADE DE ALMEIDA (OAB: 17922-ES)],
TIAGO DA SILVA NASCIMENTO
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES [BRUNO
RICHA MENEGATTI (OAB: 19794-ES), FTSC - FARIA,
TRISTAO & SUEIRO DE CARVALHO ADVOGADOS
ASSOCIADOS, MARLILSON MACHADO SUEIRO DE
CARVALHO (OAB: 9931-ES)], ORLY GOMES DA SILVA
Deliberações: Adiado

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Processo: 07568/2015-1
Externo

Processo: 05134/2017-2

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibitirama

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Classificação: Controle
Representação

Teofilo Araujo. Reiterar notificação 10 dias.

Exercício: 2017
Responsável: REGINALDO SIMAO DE SOUZA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 04158/2018-4
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Dores
do Rio Preto
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: KATIA DAMICA SILVA
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
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HENRIQUES, LUCIANO SANSAO TEIXEIRA, MARIA

CARVALHO COUTINHO

Representante: FABIO DOS SANTOS PEREIRA, JOAO
BECHARA NETTO, JOCEIR CABRAL DE MELO, LEONARDO
FRAGA ARANTES, MARIEL DELFINO AMARO, ROGERIO
DA SILVA ROCHA

Exercício: 2017

Deliberações: Decisão. Deixar de converter em TCE.

Deliberações: Processo retirado de pauta.

Responsável: DARLY DETTMANN [CARLOS ESTEVAN
FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES)]

Citação.

Processo: 04459/2018-7

HELENA SPINELLI PEREIRA ESCOVEDO, MUNICIPIO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaguaçu

DE ITAPEMIRIM, NUBIA COSTA MORAIS, WEBBER DE

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação com ressalva.
Arquivar.

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de São José
do Calçado

Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibatiba
Classificação:

Processo: 06509/2018-5

Processo: 08618/2019-9

Processo: 03089/2019-3
Controle

Externo

-

Fiscalização

-

Representação

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy

Representante: LUCIANO MIRANDA SALGADO

Responsável: MARIA APARECIDA BERNARDES DE
ALMEIDA

Classificação: Controle
Representação

Responsável: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

Adiamento: 3ª Sessão

Deliberações:

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: JACIRO MARVILA BATISTA

Acórdão.

Extinguir

processo

sem

resolução de mérito. Arquivar.
Processo: 07181/2019-7

Processo: 08807/2019-6

Responsável: AMANDA QUINTA RANGEL, MIGUEL
ANGELO LIMA QUALHANO

Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Teresa

Deliberações: Acórdão. Improcedência. Arquivar.

Classificação:

Processo: 02297/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Apensos: 02727/2018-1, 02724/2018-8
Responsável: ANA CARLA TEIXEIRA ARAUJO GOMES,
ANGEL HUGO CORREA, CLUBE ATLETICO ITAPEMIRIM,
FABIANA GOMES LESQUEVES, GENILSON DE LIMA
CARVALHO, JOSE LUIZ DOS SANTOS, JULIO CESAR
FERREIRA DE MAGALHAES, LEONARDO FRAGA
ARANTES, LUCIANA PECANHA LOPES, LUCIANO

Controle

Externo

-

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

Fiscalização

Unidade gestora: Câmara Municipal de Alto Rio Novo
-

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Representação

Responsável: OBEDES DIAS RIBEIRO

Representante: GREGORIO ROCHA VENTURIM

Deliberações: Acórdão. Arquivar.

Responsável: BRUNO HENRIQUES ARAUJO
Deliberações:

Acórdão.

Extinguir

processo

com

julgamento do mérito. Arquivar.
Processo: 08109/2019-6
Sul, Prefeitura Municipal de Itapemirim
Controle

Externo

Representação
www.tce.es.gov.br

-

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Laranja da
Terra
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Unidade gestora: Consórcio Público Região Expandida
Classificação:

Processo: 08832/2019-4

Responsável: JOSAFA STORCH
Deliberações: Acórdão. Arquivar.

Fiscalização

-

Processo: 08844/2019-7
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa

Responsável: RITA DE CASSIA FONTES

Leopoldina

Adiamento: 3ª Sessão

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias.

Responsável: VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

Processo: 08919/2019-1

Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Decisão. Citação. Notificação. Prazo: 05

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu

dias.

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Processo: 08854/2019-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Responsável: JOSE DE BARROS NETO
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Decisão. Citação. Notificação. Prazo: 05
dias.

Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Processo: 09049/2019-1

Adiamento: 3ª Sessão

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Educação de

Deliberações: Decisão. Citação. Notificação. Prazo: 05

Baixo Guandu

dias.

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Processo: 08886/2019-1

Responsável: CENIRA ANTONIA DA SILVA

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa

Adiamento: 1ª Sessão

Leopoldina

Deliberações: Decisão. Citação. Notificação. Prazo: 05

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

dias.

Responsável: MARCELA NAGEL STOV

Processo: 09055/2019-5

Adiamento: 3ª Sessão

Unidade gestora: Secretaria de Obras e Infraestrutura

Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias.

de Aracruz

Processo: 08900/2019-7
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de
Brejetuba
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: JOAO PAULO CALIXTO DA SILVA
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias.

www.tce.es.gov.br

Processo: 09090/2019-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal
Floriano
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: JOAO CARLOS LORENZONI
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Decisão. Citação. Notificação. Prazo: 05
dias.
Processo: 10102/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: ALENCAR MARIM
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Citação. Notificação. Prazo: 05
dias.
Processo: 10111/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: THIAGO PECANHA LOPES
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Arquivar.
Total: 23 processos
CONSELHEIRO
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SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 04906/2014-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Interessado: PREFEITURA COLATINA
Responsável: ALMIRO SCHIMIDT [Brunella Rocha
Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES,
OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA DE
OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], DANIELA BREDER PAULINO [Brunella
Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], LEONARDO DEPTULSKI [Brunella
Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], LORENA CARLA OLIVEIRA HUNGARA
DE LIMA [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-

ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB:
23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES),
RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO
CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], MARIA
AUXILIADORA TOREZANI DE OLIVEIRA [Brunella
Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], R.T. EMPREENDIMENTOS , SERVICOS
E LIMPEZA EIRELI [JANDERSON VAZZOLER (OAB: 8827ES), Leonardo Torezani Storch], RAFAELLA BOONE
SCHIMIDT [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN
SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO
DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], SANTINA BENEZOLI
SIMONASSI [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN
SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO
DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 01678/2016-3

www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iúna
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: ANTONIO GONCALVES JUNIOR
Responsável: ROGERIO CRUZ SILVA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Arquivamento.
Processo: 03502/2018-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Castelo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: WARLEN CESAR BORTOLI
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 03728/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2017
Responsável: LUIZ CARLOS PIASSI
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Total: 4 processos
CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo: 02598/2010-1
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do
Sul
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Apensos: 08086/2010-5
Interessado: PREFEITURA MIMOSO SUL
Responsável: ALLAN ALVES FRAGA, ALMIRA XAVIER
DA SILVA, AMBIENTAL URBANIZACAO E SERVICOS
EIRELI, ANGELO GUARCONI JUNIOR, ANTONIO CARLOS
BETTERO, ARMINDO MENECHINI FILHO, ECIO AZILTON
XAVIER, EDNA SILVA FREITAS, FLAVIO LUCIO FERREIRA
DE SOUZA, GEOCAMP ASSESSORIA, CONSULTORIA E
INFORMATICA LTDA [LIVIA VELASCO PIMENTA (OAB:
12677-ES)], JONAS GERA BINDACO, JOSE CARLOS
HILARIO, JOSE RENATO RODRIGUES, LEONARDO
TALYULI DE AZEVEDO, LUCIANO GONCALVES BELLOTI,
LUCIANO LEITE GUIMARAES, LUCIANO VIANA
GUARCONI, LUCIMAR TUNHOLI PEIXOTO, PATRICIA
MENEQUINI LOPES, PAULO ROBERTO VIVAS, PETRO
MIMOSO DO SUL LTDA, SUPORTE CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA, TRANSWESTPHAL LOCACAO DE
MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Processo devolvido. Retirado de pauta.
Processo: 06670/2012-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Venda Nova
do Imigrante
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: ANTONIO CARLOS REZENDE DA SILVA,
BRAZ DELPUPO, DALTON PERIM, EDILETI CECILIA ULIANA
ZANDONADI, FILIPE VENTURINI SIGNORELLI [VALDEMIR
ALIPIO FERNANDES BORGES (OAB: 2931-ES)], JOAO
ANTELMO DEL PUPPO [VALDEMIR ALIPIO FERNANDES
BORGES (OAB: 2931-ES)], MARCELA COLODETTI COCO
ESPILARIS [FRANCISCO CALIMAN (OAB: 12426-ES),
WASHINGTON GUIMARAES AMBROSIO (OAB: 15435ES)], MATEUS ROBERTE CARIAS, MONICA SCABELO
TESSARO, ROBERTO SCARDINI, ROSA HELENA ROBERTE
CARDOSO CARIAS, ROSILENE TRINDADE RODRIGUES
CARIAS, UBIRATAN ROBERTE CARDOSO PASSOS, URBIS
- INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA [RAPHAEL BARROSO
DE AVELOIS (OAB: 13545-ES)]

Exercício: 2015

Deliberações: Adiado
Processo: 07116/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: SAMIRA MOREIRA DOS SANTOS, UBALDO
MARTINS DE SOUZA
Deliberações: Acórdão. Acolher defesa como tempestiva.
Acolher justificativa e considerar atendida determinação
do item 1.3 do Acórdão 1843/18. Indeferir concessão de
novo prazo para cumprir determinações. Arquivar.
Processo: 07398/2016-3
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de A�lio
Vivácqua
www.tce.es.gov.br

Responsável: MARIA APARECIDA CARLOTO MARQUES
MELLO, THIAGO DELORENCE GAVA
Deliberações: Acórdão. Irregular para Thiago Delorence
Gava. Multa R$ 3.000,00. Determinações. Arquivar.
Processo: 08832/2018-6
Unidade gestora: Consórcio Público Para o
Desenvolvimento Sustentável da Região Sul do ES Condesul
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02205/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: S. SOUZA ALMEIDA SOM E ILUMINACAO
LTDA
Responsável:
CONSELHO
REGIONAL
DE
ADMINISTRACAO DO ESPIRITO SANTO [ROBERTO
GRILLO FERREIRA (OAB: 9024-ES)], GEORGE MACEDO
VIEIRA, ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Extinguir sem
resolução do mérito. Recomendação. Arquivar. Por
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maioria, nos termos do voto vista do conselheiro Sérgio
Borges, acompanhado pelo conselheiro Domingos
Taufner, vencido o relator que votou pela procedência,
rejeitar razões, imputar multa R$ 3.000,00 ao CRA.
Recomendação. Arquivar.

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte
Relatório

Resumido

de

Execução

Unidade gestora: Câmara Municipal de João Neiva
Exercício: 2018
Responsável: WALDEMAR JOSE DE BARROS
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Ibatiba

Responsável: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO
Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.
Processo: 02823/2019-4

Relatório

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: NILCILAINE HUBNER FLORINDO
Deliberações: Decisão. Citação. Notificação. Prazo: 05

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado
Classificação:
Orçamentária

Processo: 08548/2019-7

Processo: 10037/2019-1

Exercício: 2018

Resumido

de

dias.
Processo: 11975/2019-3

Execução

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do

Exercício: 2018

Calçado

Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

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

Exercício: 2018

Processo: 06944/2019-6

Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA
Deliberações: Decisão. Citação. Notificação. Prazo: 05

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição do
Castelo
Fiscalização

-

Total geral: 39 processos

Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Processo: 02782/2019-9

Classificação:
Orçamentária

Representante: FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES

dias.
Total: 12 processos

www.tce.es.gov.br

SESSÃO: 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
SEGUNDA CÂMARA - 17/7/2019
Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e
dezenove, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO
LACERDA DE AGUIAR”, o senhor presidente da 2ª
Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES,
invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 23ª
Sessão Ordinária do colegiado do corrente exercício.
Integrando a Câmara estiveram presentes os senhores
conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e RODRIGO
COELHO DO CARMO. Presente, ainda, o Ministério
Público junto a este Tribunal, na pessoa do senhor
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, procurador de
contas em substituição ao procurador-geral, e MICHELA
MORALE, secretária-adjunta das sessões em
substituição. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES, submeteu à Câmara, para
discussão e votação, nos termos dos artigos 72, inciso II
e parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento Interno
deste Tribunal, a ata da 22ª Sessão Ordinária de 2019 do
colegiado, antecipadamente encaminhada pela
secretária-adjunta das sessões, por meio eletrônico, aos
senhores conselheiros, conselheiros substitutos e
procurador; sendo aprovada à unanimidade. –
OCORRÊNCIAS – 1) O senhor presidente, conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES inverteu a ordem da
pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando
a palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
Terça-feira, 13 de agosto de 2019
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TAUFNER, que procedeu à leitura do relatório do
processo TC-5134/2017, que trata de Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Guarapari,
exercício de 2016, concedendo, em seguida, a palavra
ao senhor Otávio Junior Rodrigues Postay, representando
o senhor Orly Gomes da Silva, que proferiu sustentação
oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência
solicitou a juntada das notas taquigráﬁcas e eventuais
documentos e retirou o processo de pauta para
encaminhar à área técnica, tudo conforme taquigráﬁcas
a seguir transcritas: “O SR. OTAVIO JUNIOR RODRIGUES
POSTAY - Senhor presidente, senhores conselheiros,
presentes, bom dia a todos! Senhor conselheiro, senhor
relator, realmente essa é a primeira fala do prefeito Orly,
nos autos. Realmente o prefeito Orly não teve a
possibilidade de se manifestar no momento, o qual seria
oportuno. Haja vista ser necessário contextualizar os
fatos. A própria Prefeitura de Guarapari na gestão atual,
a qual é responsável pela transmissão das contas do
gestor do último ano do seu antecessor, também teve
uma diﬁculdade imensa de passar também os
documentos e as informações da própria PCA de 2016. O
Município de Guarapari ao julgar essa decisão, não vejo
que essa decisão foi errônea, precipitada, mas fez uma
alteração no sistema de gestão no primeiro ano, nos
primeiros meses após a posse do novo prefeito. E
sabemos a diﬁculdade imensa que é mudar um sistema
de software de gestão nos primeiros meses de gestão.
Tirou-se a governança Brasil, a “Cetil” e colocou-se a
“Smart TV”. E mudar um sistema de gestão não é a
mesma coisa que mudar a mesa de um gabinete. Tanto
é que o município trouxe a diﬁculdade à atual gestão,
não ao ex-prefeito, de transmitir os documentos, expedir

o prazo, expedir mais prazos, justiﬁcou algumas coisas.
E até hoje também não conseguiu trazer alguns
documentos aos autos. Então realmente a decisão da
área técnica a gente vê (palavra inaudível) porque os
documentos não foram trazidos aos autos. O município
teve uma diﬁculdade imensa de trazer, quiçá aqui o
responsável, que era ex-prefeito, que não tinha nem
acesso mais aos documentos. Então, trouxemos hoje
alguns documentos. Por isso requeiro a juntada desses
documentos com relação às planilhas. Porque percebese que são poucos pontos. Vimos, já confrontamos aqui
a PCA com sessenta pontos, esses são dez pontos que
estão. E a maioria deles é com relação à divergência.
Então, estamos trazendo esses saldos, o qual estão
como divergidos até agora, para mostrar. Por exemplo,
salvo engano, o item, 2.1, fala de uma divergência de
saldo de R$ 3.360,00. Estamos trazendo as planilhas
para mostrar onde está esse valor, haja vista que não
foram veriﬁcadas algumas contas. Não foram veriﬁcadas
porque não foram informadas algumas contas. Estamos
então trazendo essas contas para que sejam feitas essas
veriﬁcações. E, consequentemente a veriﬁcação desses
saldos. Com relação à contabilidade, item 2.2, salvo
engano, também não foram informados saldos
bancários de 31/12/2016. Os saldos bancários que
estavam na conta no último ano da gestão, que seriam
condição sine qua non ...ser apurados também não
foram informados. Hoje também não temos condição de
acessar os extratos do município e trazer esses extratos
bancários. Mas o Tribunal tem o poder, a relatoria, de
requerer esses autos. Até porque esses saldos não foram
informados, não constam nos autos e são basicamente
precípuos para que sejam apuradas essas divergências.
www.tce.es.gov.br

O balanço patrimonial, que é um dos pontos, quando o
ex-prefeito, Orly Gomes, aqui governador em xeque,
assumiu a gestão, os imóveis dos municípios, todos os
imóveis que pertenciam à prefeitura, não tinham
escrituras, não tinham registros. Então, uma situação
meio que pandemoníaca. Então o Orly Gomes foi o
responsável pela regularização e escrituração de vários
imóveis. E sabe que a maioria desses imóveis, quando
são expropriados, desapropriados pelo município tem
uma diﬁculdade em achar herdeiro, de fechar inventário.
Tudo isso, e os cartórios não fecham registro de imóvel
de um dia para o outro. Não estamos falando de um
imóvel, estamos falando de quase 100 imóveis ao total
do município. Então, o prefeito Orly também foi
responsável por toda a parte de regularização,
escrituração dos imóveis. Então, foi criado cargo
comissionado de funcionário para cuidar, porque não
existia sequer isso no município. Foi criada uma
supervisão em relação a esses bens imóveis para que
fossem feitas as escriturações. Então, foram juntados
vários processos que estavam em fase de registro e
escrituração. Isso também não estava concluso. Daí
uma divergência com relação ao saldo dos imóveis e os
saldos apresentados. Com relação aos itens 2.6, 2.7, 2.8
e 2.9, que também tratam de divergências, também
requeremos a juntada das tabelas para mostrar que
esses saldos podem ser veriﬁcados e consequentemente
as divergências sanadas. E com relação aos itens 2.11 e
2.12, com relação à dívida ativa, o apontamento da área
técnica foi com relação à falta de mecanismo para
resgatar valores, com relação à dívida ativa. Posso dizer,
até com precisão, porque na época eu era diretor de
fazenda do município, em 2015. E somos responsáveis,
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inclusive pelo convênio junto à CDL. Então o município
celebrou convênio com a CDL, precisou aprovar uma lei
para celebrar esse convênio, usou-se o banco de dados
da CDL para encontrar os devedores, foi feita a inclusão
no SPC, Serasa, protesto em cartório, houve uma
recuperação, até signiﬁcativa, de valores com relação à
dívida ativa. E tudo isso, estamos requerendo para
juntar agora aos autos, haja vista que não conseguimos
acesso a vários documentos. E o compromisso legal de
prestar contas do ano de 2016, na questão de 2017.
Deparamo-nos com a ausência de vários documentos
apresentados a vossa excelência. Este é o nosso pedido.
De toda feita, essa divergência não computada de R$
7.962.000,00, estamos trazendo as planilhas,
requerendo que o Tribunal possa solicitar ao município
ou requisitar o extrato de 2016, das contas que não
foram juntadas, para que essas contas possam ser
sanadas e quitadas o mais rápido possível, com sua
consequente aprovação com ou sem ressalva. Era o que
continha! Agradeço! Bom dia! O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Senhor presidente,
solicito a juntada das notas taquigráﬁcas, deferir o
pedido de juntada de documentos e retirar o processo de
pauta para retornar à área técnica. Só esclarecendo que
já houve outros debates sobre a questão de falta de
documentos. E nesse caso o Tribunal não atua – só em
questões excepcionais – exigindo os documentos para o
gestor. O gestor pode utilizar dos meios de mandado de
segurança, outros meios para obter. Até já antecipo isso,
que poderia falar somente no voto, até porque como é
processo que cabe recurso ainda. Então é importante
que o gestor saiba, desde já, que deve buscar esses
meios diretos para obtenção desses dados. Presidente,

então, retiro de pauta para devolver à área técnica.
(ﬁnal).” 2) O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES inverteu a ordem da pauta,
em razão de sustentação oral solicitada, passando a
palavra ao senhor conselheiro substituto JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI, que procedeu à leitura do relatório do
processo TC-6997/2017, que trata de Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Guarapari,
exercício de 2016, concedendo, em seguida, a palavra a
senhora Maria de Fátima Agnez de Oliveira,
representando o senhor José Augusto Ferreira de
Carvalho, que proferiu sustentação oral. Devolvida a
palavra ao relator, sua excelência solicitou a juntada das
notas taquigráﬁcas e eventuais documentos e retirou o
processo de pauta solicitando que fosse encaminhado
ao gabinete, tudo conforme notas taquigráﬁcas a seguir
transcritas: “A SRª. MARIA DE FÁTIMA AGNEZ DE
OLIVEIRA – Bom dia, senhor presidente, demais
conselheiros presentes aqui e nosso relator, João Luiz
Lovatti! Peço licença para usar o meu notebook, porque
a defesa está aqui dentro, até porque ajuda um pouco
melhor a falar sobre os pontos que foram julgados como
irregulares na PCA de 2016. Bom, a minha formação
acadêmica é contadora, não sou advogada. Então, a
minha defesa é relacionada com a parte contábiltécnica, ok? Temos oito itens aí, julgados como
irregulares na PCA do RPPS de Guarapari de 2016. O
primeiro item fala da diferença que foi apurada pela
área técnica em relação à contabilização das
contribuições previdenciárias do RPPS. Na primeira
defesa que ﬁzemos, apresentamos algumas planilhas e
evidenciamos, também, o que havia de errado, quando
www.tce.es.gov.br

a área técnica comparou as contas patrimoniais do
balancete de veriﬁcação com as contas das
demonstrações das variações patrimoniais. Então, nós
que trabalhamos na área técnica-contábil, sabemos que
essas contas se falam, mas as demonstrações contábeis
elas não se falam. Porque? Dentro do balancete de
veriﬁcação, fazemos lançamentos contábeis dos
recebimentos arrecadados no período, pelo regime de
competência, faz provisões e faz estorno de provisões,
também. E também temos, dentro do balancete de
veriﬁcação das contas patrimoniais, os lançamentos que
são feitos de forma indevida durante o exercício e, que,
após a conciliação das contas, apuramos essas
diferenças e fazemos os estornos. Então, temos no
balancete de veriﬁcação, quando faz o encerramento do
exercício, tanto na conta de débito e crédito, seja nas
variações patrimoniais aumentativas ou diminutiva,
lançamentos que não representam, de fato, as receitas
que foram arrecadadas pelo regime de caixa. OK? A
demonstração de variações patrimoniais é uma
demonstração que traz contas com receitas recebidas
pelo regime de caixa. Então, todas as contas, todas as
receitas que estão registradas e evidenciadas no
balancete, balanço orçamentário, no caso agora é o
arquivo Balexo, parte de receita, são o quê? Receitas
arrecadadas pelo regime de caixa. Nessas receitas,
temos tanto receitas de competência do exercício, no
caso de 2016, também teremos as receitas que foram
arrecadadas em janeiro de 2016, mas que são referentes
ao exercício de 2015, já que a contribuição patronal ou
do servidor devida, no mês de dezembro e no 13º de
dezembro, é paga no exercício seguinte, até o dia 10 do
mês, conforme a lei municipal lá de Guarapari, que é a
Terça-feira, 13 de agosto de 2019

175

ATOS DA 2a CÂMARA

Lei 3971/2015. Então, assim, quando a área técnica fez
essa comparação e apurou essa divergência aí entre o
balancete de veriﬁcação e o balancete e a (palavra
inaudível), não se atentou para esses fatos contábeis aí.
Então, trazemos no primeiro item, a apuração que o
Tribunal fez, referente a essas divergências entre uma
demonstração e a outra. E, logo em seguida, trazemos
as demonstrações dessas contas de forma destacada,
conta por conta, e quais os lançamentos que foram
feitos. Então, em relação à DVP, que no caso é VPD ali,
tem uma diferença de R$ 1.127,40, que é um estorno de
liquidação, que foi feita na conta de aposentadoria e
reforma. A liquidação foi feita de forma indevida, foi
estornada no exercício. Óbvio que quando faz o estorno
ela vai lá para o crédito. E, também, tem um monte de
benefícios que foi feito em um lançamento indevido de
uma liquidação, foi estornada, e gerou uma diferença já
aí nas VPD’s. E nas variações patrimoniais, que são as
receitas de contribuições, também houve esse
lançamento de estorno aí de lançamentos feitos de
forma indevida. Quero abrir um adendo a esse item, por
quê? Esse item está sendo replicado em outros itens lá
na frente, para não termos que falar as mesmas coisas,
só relembrar, conselheiro João Luiz. Então, assim,
veriﬁcamos aqui também, dentro dessa divergência
entre o parecer de veriﬁcação, também, com a DVP, que
as diferenças em relação a VPTD é referente às provisões
das contribuições previdenciárias e matemáticas. Então,
a portaria do Ministério da Previdência, já determina –
Portaria 906 – já determina quais as contas de provisões
que são registradas nas avaliações atuariais que são
feitas anuais. Então, contratamos um atuário; esse
atuário faz a nossa avaliação; é gerado o Demat; esse

Demat tem um anexo XI; esse anexo XI traz todas as
contas que sofreram os ajustes de um ano com o outro.
Esses ajustes são sempre registrados na conta de VPD,
aquelas provisões matemáticas, tanto os lançamentos a
débito, quanto a crédito. Então, o que aconteceu? Temos
nas variações patrimoniais uma VPD com o lançamento
de quarenta e seis milhões de reais e uns quebrados, e
ele apurou uma diferença de cento e noventa e nove
milhões. Mostramos aqui que a diferença é exatamente
o ajuste das avaliações patrimoniais, entre a débito e a
crédito que sofreram essa variação. Relembrando,
ainda, que na nossa defesa escrita, trazemos todas essas
contas de forma bem explicativa. Outro instituto que eu
trouxe aqui, dentro da nossa defesa, que é a Resolução
CFC 1330, instituiu, normatizou a ITG 2000, que fala
sobre a escrituração contábil. E um dos institutos de
escrituração contábil é o estorno. Então, a própria
norma contábil do CFC prevê que a contabilidade pode
usar desse instituto para fazer os estornos de
lançamentos indevidos durante o exercício. Então, não
há porque o Tribunal, a área técnica, questionar termos
feito lançamentos que não conferem com a realidade.
Na realidade, realmente os lançamentos conferem com
a realidade. Lançamentos efetuados de forma indevida,
que foram feitos estornos, de acordo com a norma
contábil. O próximo item é sobre a inconsistência na
gestão do déﬁcit do superávit ﬁnanceiro das contas de
recurso. Tivemos diﬁculdade em poder trazer à tona
esta defesa aqui, por quê? Guarapari, em 2017, mudou
o sistema de informática. Quando tirou o sistema de
informática, que já estava atuando no município há
mais de dez anos, a empresa levou toda a base de dados.
E a empresa que entrou lá, que é a (palavra inaudível)
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não conseguiu fazer a conversão do banco de dados. Ou
seja, não tivemos como ter acesso a esses relatórios
para veriﬁcarmos porque aconteceu essa diferença de
superávit ou déﬁcit ﬁnanceiro no balanço patrimonial.
Mas pegamos o balancete de veriﬁcação e, pelas contas
bancárias contabilizadas pelos fundos ﬁnanceiros,
fundos previdenciários, taxa e capitalizado, conseguimos
identiﬁcar as fontes de recurso de cada um, de acordo
com a tabela do Tribunal de Contas. Então, como o
instituto é um instituto sólido, é um instituto enxuto, não
temos passivo ﬁnanceiro em Guarapari. Então, a nossa
disponibilidade de caixa representa exatamente o
superávit ﬁnanceiro apurado no balanço patrimonial, só
que trouxemos eles aqui agora pelas fontes de recuso.
Separamos todas as contas de banco ligado ao fundo
capitalizado, que é o fundo previdenciário, o fundo
ﬁnanceiro e a taxa de administração, que são três contas
de recursos distintas. Conseguimos montar e estamos
trazendo para vocês, que, inclusive, fecha com o Demvap
onde traz o saldo disponível do RPPS. O outro item é
sobre divergência do regime de competência da receita
de contribuições previdenciárias. Esse item é a mesma
coisa do primeiro. Como ﬁzemos os estornos, realmente
os valores não estavam fechando entre o balancete de
veriﬁcação e o Demrec. Mas, atualizamos o Demrec,
trouxemos o derregue atualizado; trouxemos as tabelas
mostrando os estornos que foram feitos, para podermos
fechar as receitas de contribuições apuradas no Demrec
com a receitas de contribuições evidenciadas na
Demvap, e mais os estornos que foram feitos no
balancete de veriﬁcação. O item 4, ausência de
recolhimento de contribuições previdenciárias devida
pela unidade gestora do RPPS. Aqui, também, o que
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veriﬁquei quando ﬁz análise da análise que o Tribunal de
Contas fez? O Tribunal de Contas, quando fez a análise,
entendeu que a folha de pagamento de inativos e
pensionistas do RPPS teria que incidir a base de cálculo
de 16%, que é alíquota de contribuição patronal. Só que
a própria Constituição já fala que inativos e pensionistas,
não entra as verbas deles para apuração e aplicação de
contribuição patronal. Só temos a descontar do servidor.
Agora, não existe a base de cálculo, a contribuição de
16% sobre a folha de pagamento de inativos e
pensionistas. Então trazemos por meio do FOLRPP,
planilhamos todos os proventos, as verbas trabalhistas
da folha de pagamento do Instituto de Previdência, onde
apuramos quais são as verbas que são de ativos e quais
são as dos inativos e pensionistas e exclui essas verbas
que não entram na base dos 16%. E, outro erro também
que veriﬁcamos, quando feita análise pela área técnica,
é que as folhas de pagamento têm algumas verbas de
desconto, que chamamos de verbas com coincidência
negativa: faltas e atrasos, abaixo do teto salarial, várias.
Então, essas verbas, ele esqueceu, na hora de fazer
apuração da base de cálculo líquida para contribuição
patronal, de ser deduzidas. E implicou em um valor
muito grande. Então, trazemos, também, na tabela essa
demonstração, demonstrando onde está o erro feito
pela área técnica quando analisou as demonstrações
contábeis. O outro item, “inconsistências na gestão da
folha de pagamento”, também tem a ver com outro item
anterior. O que aconteceu em Guarapari de 2016 para
2017? Final de exercício, ﬁnal de mandato, houve um
pagamento, uma folha complementar em Guarapari,
que foi paga no ﬁnal do exercício, pela exoneração dos
servidores comissionados do exercício de 2016. Como

não foi uma folha complementar, a nota de empenho, a
liquidação e o pagamento dessa verba de 115 mil reais
deixou de ser incluída em FOLRPP. Então, a FOLRPP veio
com um valor menor. Então, estamos demonstrando
agora que não temos, realmente, como substituir o
FOLRPP, mas que houve o documento de pagamento.
Inclusive, ao ﬁnal da análise, o Tribunal fala que não foi
juntado o documento comprobatório. Então, estamos
juntando,
novamente,
esses
documentos
comprobatórios, mostrando que, realmente, a parte
empenhada, liquidada e paga está a maior do que
realmente foi empenhada e paga durante o exercício.
Porém, essa nota de empenho não constou do FOLRPP.
Mas está sendo encaminhada agora para mostrar que
realmente saiu errado. O item 6, “alíquota de
contribuição previdenciária insuﬁciente para cobertura
do custo normal do RPPS”. A alíquota é decidida pela
avaliação atuarial. Então, contratamos a Caixa
Econômica, e a Caixa Econômica faz o cálculo atuarial. E
essa alíquota apresentada pelo atuário, que está na
avaliação atuarial, diz suﬁciente para atender ao RPPS.
E isso tem o aval do Ministério da Previdência, quando
emite o CRP, que só é emitido quando o Regime Próprio
está realmente de acordo com as normas da Previdência.
Então, assim, a alíquota é suﬁciente. Até porque essa
contribuição, é feito anualmente o cálculo. Então, todo
ano fazemos essa provisão, essa atualização. Por ser
uma provisão, não é uma coisa que existe, de fato, existe
uma probabilidade de acontecer. Como todo ano é
avaliada, e todo ano é atualizada, todo ano promovemos
essa atualização. E a alíquota é deﬁnida pelo cálculo
atuarial, que fala que é realmente suﬁciente. Então,
assim, não foi um erro do Regime Próprio, dizer que a
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alíquota está insuﬁciente. Estamos trabalhando com
dados fornecidos pelo Ministério da Previdência, e que
são validados pelo atuário contratado pela Caixa
Econômica Federal, que tem todo o respaldo do
Ministério da Previdência. Dentro do texto, trazemos a
legislação, comentários e notas explicativas a respeito
dessa alíquota para tornar melhor a nova análise do
Tribunal de Contas. Outro item, “estudo da avaliação
atuarial elaborado com base em dados incompletos e
inconsistentes”. Realmente, a base informada estava
inconsistente, incompleta, e foi deﬁnida, detectada pelo
atuário. Mas o que ﬁzemos? Contratamos, já em 2017, o
novo senso em Guarapari, que já está pronto. Essa base
está atualizada. E não vai haver mais em nossas
próximas avaliações esse tipo de informação, que foi o
próprio atuário que colocou. Porque realmente existia,
de fato, matrícula não informada, sexo não informado,
dependentes, data de admissão. Então, são dados
realmente importantes para fazer essa avaliação. E que
não estava. Mas que com essa contratação da empresa,
que fez todo o senso dos inativos, dos pensionistas, dos
ativos e de seus dependentes, agora está totalmente
completa. Estamos trabalhando com isso. O último item,
sobre “projeção atuarial classiﬁca indevidamente a
cobertura de insuﬁciência ﬁnanceira como receita
previdenciária do plano ﬁnanceiro”. Realmente não
entendemos isso porque não existe receita ﬁnanceira
classiﬁcada lá, contabilizada. Existe simplesmente uma
avaliação de técnico que determina que a insuﬁciência
ﬁnanceira ﬁca dentro das provisões, conforme determina
a (palavra inaudível). Agradeço! Estamos juntando toda
a documentação que trouxe, para ser juntada ao
processo para ser feita uma nova avaliação. Se for
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possível, se a área técnica quiser, podemos vir aqui para
trazer mais informações, até pessoalmente, explicando
os relatórios, será um prazer. Colocamo-nos à disposição
para qualquer outro tipo de informação. Solicitamos que
seja juntada a nossa documentação. Agradeço! Desculpe
se corri muito com minha palavra. O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Senhor
presidente, acredito que tenha material complementar
à sustentação oral.
A SRA. MARIA DE FÁTIMA AGNEZ DE OLIVEIRA –
Sim. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI – Deﬁro a juntada desse material e
das notas taquigráﬁcas. Mas é oportuno também um
esclarecimento, a senhora não está arrolada entre
as pessoas que foram citadas, e também não consta
como representante de nenhuma das pessoas. A SRA.
MARIA DE FÁTIMA AGNEZ DE OLIVEIRA – Está juntada
a procuração. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI – É porque eu tinha observado no
sistema, e não indicava a pessoa. No primeiro momento,
ﬁquei na dúvida se estava arrolada entre os citados. A
SRA. MARIA DE FÁTIMA AGNEZ DE OLIVEIRA – Não.
Quando chegamos, já juntamos a procuração. (ﬁnal)” 3)
Ato con�nuo, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES, tendo em vista pedido
de preferência no processo TC-6670/2012, passou a
palavra ao senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO
CARMO que proferiu o voto por converter o processo
em Tomada de Contas Especial, reconhecer prescrição,
contas irregulares com ressarcimento, regulares com
quitação e arquivamento. O Ministério Público de
Contas solicitou vista dos autos. 4) O senhor conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, com a aquiescência

do colegiado, excepcionalmente, adiou o julgamento do
processo TC-4906/2014, que trata de Auditoria realizada
na Prefeitura Municipal de Colatina, mitigando o artigo 84
do Regimento Interno da Corte, a fim de melhor analisar
o voto-vista do conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER. 5) Ato con�nuo, o senhor conselheiro
RODRIGO COELHO DO CARMO adiou o processo TC6026/2012, que trata de Representação interposta
pelo Ministério Público de Contas em face da Prefeitura
Municipal de São Domingos do Norte, atendendo
pedido da advogada da parte. 6) Após julgamento dos
processos da pauta do senhor conselheiro RODRIGO
COELHO DO CARMO, o senhor procurador solicitou
sobrestamento dos autos do processo TC-6170/2015,
que trata de Prestação de Contas Anual do Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Caparaó,
até que se tenha uma definição da Tomada de Contas
Especial determinada. O relator manteve seu voto,
entendendo não ser necessário o sobrestamento pelas
razões a seguir transcritas, sendo acompanhado pelo
colegiado, tudo conforme notas taquigráficas: “O SR.
PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA Senhor presidente, só um questionamento que faço ao
conselheiro relator. Em relação a este processo, que trata
do Consórcio Intermunicipal da Microrregião do Caparaó,
que sua excelência acabou de ler o voto, há uma aridez
muito grande de documentação, uma precariedade
muito grande de documentos apresentados em que
a área técnica se viu numa dificuldade muito grande
de fazer a análise. E dentre as irregularidades, constase um débito de mais de 340 mil, que esse consórcio
vai deixar junto ao Parquet federal, junto ao INSS, em
que foi instaurado, segundo pude depreender do voto
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de vossa excelência, uma tomada de contas especial,
no sentido de apurar eventuais possibilidades. Peço
a vossa excelência, o pedido do Ministério Público de
Contas é no sentido de que possamos sobrestar este
processo de julgamento - prestação anual de ordenador,
exercício de 2014 - até que tenhamos o resultado
final dessa tomada de contas. Que possa subsidiar,
de alguma maneira, enriquecer este processo e que
possa gerar uma efetividade maior a essa prestação
de contas. Sob pena de termos uma análise de contas
que, infelizmente, não vai gerar nenhuma efetividade,
nenhum proveito a despeito de tantas irregularidades
que foram constatadas nesse consórcio. Principalmente
a referente ao não recolhimento de contribuição de
INSS de mais de 340 mil reais; valor, se não me engano,
de 2014. Então, este é o pedido, para que possamos
sobrestar os autos até que tenhamos uma definição da
tomada de contas especial. Obrigado!
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO Senhor presidente e nobre procurador Heron, entendo
não ser necessário o sobrestamento por duas razões.
A primeira razão, não estamos sendo negligentes com
a necessidade de apuração do dano. Segunda razão, o
dano apontado faz referência a exercícios anteriores
à gestão da responsável. De modo que, mesmo com
a tomada de contas especial, não alcançaremos a
responsável diretamente. Pode-se ter responsabilidade
ao município de Guaçuí, mas não efetivamente a
responsável. Inclusive, a responsável foi diligente,
quando assumiu o consórcio, e isso está estabelecido
por conta dos autos do exercício de 2013, anterior a
esse de 2014. Porque ao não estabelecer nenhuma
movimentação, ao não prestar nenhum serviço por parte
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do consórcio, por conta de terem sido executados os
serviços anteriores de saúde que geraram a despesa em
questão, ela pediu a tomada de contas especial, não foi
atendida pelo Tribunal de Contas, porque não cabia isso
ao Tribunal de Contas. Começou a fazer convocações do
consórcio. Porque se ela tomasse a decisão de arcar por
conta de ser parte do consórcio o Município de Guaçuí,
julgaremos irregulares as contas do Município de
Guaçuí. Começou a convocar os prefeitos e nunca dava
quórum a reunião para tomar a decisão que poderia
sanar. Então, a ela, deixar o processo sobrestado sem
julgamento, impondo-lhe, ainda, manter o processo
aqui por conta da tomada de contas especial, não vejo
razão para que fosse feito isso. Uma vez que estamos
sendo prudentes, acompanhando o voto do conselheiro
Sérgio Borges, na PCA que tratou do exercício de 2015,
com as mesmas irregularidades. E determinamos a
tomada de contas especial. Porque a irregularidade se
mantém porque é anterior, é do exercício de 2012. Então,
entendo que, na tomada de contas especial, vamos
chegar aos responsáveis. Em relação ao consórcio, o
esforço que está sendo feito – pelo menos está sendo
trazido aos autos –, estamos analisando várias PCAs
desse consórcio, sem movimentação, é da sua extinção,
que é o que está sendo buscado neste momento.
Então, por essas questões não entendo necessário
o sobrestamento desses autos. O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES Tendo em vista a participação do dr. Heron, vou repetir
a votação. Como vota o conselheiro Taufner? O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Com
o relator. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES - Também acompanho o

relator. Proclamo o resultado na forma aprovada pelo
Plenário. (final)” 7) Antes de encerrar a sessão, o senhor
conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO informou que
não estará presente na próxima sessão, pois participará
do II Simpósio Nacional de Educação, que será nos
dias 25 e 26 de julho, em Porto Alegre - Rio Grande do
Sul. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 57 processos
constantes da pauta, ﬂs. 14 a 22, parte integrante da
presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente da 2ª Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, declarou encerrada a sessão às 11 horas
e 24 minutos, convocando, antes, os excelen�ssimos
senhores conselheiros e senhor procurador para a
próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 24 de
julho de 2019, quarta-feira, às 10 horas. E, para constar,
eu, MICHELA MORALE, secretária-adjunta das sessões
em substituição, lavrei a presente ata, que, depois de
aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor
presidente, demais conselheiros e senhor procurador.
CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 04278/2018-4
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa
Leopoldina
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: MARCELA NAGEL STOV
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 08608/2019-5
Unidade gestora: Escola de Serviço Público do Espírito
Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2018
Interessado: NELCI DO BELEM GAZZONI
Responsável: DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS
Deliberações:
Acórdão.
Recomendações. Arquivar.

Processo: 05134/2017-2

Exercício: 2016
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES [BRUNO
RICHA MENEGATTI (OAB: 19794-ES), FTSC - FARIA,
TRISTAO & SUEIRO DE CARVALHO ADVOGADOS
ASSOCIADOS, MARLILSON MACHADO SUEIRO DE
CARVALHO (OAB: 9931-ES)], ORLY GOMES DA SILVA
www.tce.es.gov.br

Quitação.

Total: 3 processos

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Regular.

CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 04906/2014-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
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Interessado: PREFEITURA COLATINA
Responsável: ALMIRO SCHIMIDT [Brunella Rocha
Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES,
OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA DE
OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], DANIELA BREDER PAULINO [Brunella
Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], LEONARDO DEPTULSKI [Brunella
Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA
DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], LORENA CARLA OLIVEIRA HUNGARA
DE LIMA [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB:
23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES),
RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO
CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], MARIA
AUXILIADORA TOREZANI DE OLIVEIRA [Brunella
Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARCELA

DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES
LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI
CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
(OAB: 11587-ES)], R.T. EMPREENDIMENTOS , SERVICOS
E LIMPEZA EIRELI [JANDERSON VAZZOLER (OAB: 8827ES), Leonardo Torezani Storch], RAFAELLA BOONE
SCHIMIDT [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN
SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO
DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)], SANTINA BENEZOLI
SIMONASSI [Brunella Rocha Heitor, DANIEL LOUREIRO
LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz
Ferreira, MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), RENAN
SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO CARVALHO
DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)]

Processo: 08611/2019-7
Unidade gestora: Departamento de Imprensa Oficial
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2018
Interessado: MADALENA SANTANA GOMES
Responsável: ANTONIO LIDINEY GOBBI, EDUARDO
CALIMAN RANGEL, MARIA BEATRIZ BARROS KILL
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 08617/2019-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Brejetuba
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: JOAO DO CARMO DIAS
Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias
Processo: 08630/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Adiamento: 2ª Sessão

Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA

Deliberações: Adiado

Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias

Processo: 03502/2018-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Castelo

Processo: 08821/2019-6

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de A�lio
Vivácqua

Exercício: 2017

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Responsável: WARLEN CESAR BORTOLI

Responsável: MARCIA PASSABOM CRISTO

Adiamento: 2ª Sessão

Deliberações: Decisão. Citação. Prazo: 05 dias.

Deliberações: Acórdão. Regular c/ ressalva. Quitação.
Recomendação. Determinação. Arquivar.
www.tce.es.gov.br

Total: 6 processos
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CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo: 06026/2012-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Domingos
do Norte
Classificação: Controle
Representação

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável:
ANA
IZABEL
MALACARNE
DE
OLIVEIRA [ALEX DE FREITAS ROSETTI (OAB: 10042-ES),
AMANDA LOYOLA GOULART (OAB: 24474-ES), BARBARA
DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469-ES), CAMILA
CARLETE GOMES (OAB: 23460-ES), CARLOS EDUARDO
AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), CAROLINA AVELAR
DE OLIVEIRA (OAB: 23097-ES), CHEIM JORGE & ABELHA
RODRIGUES - ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHEIM JORGE
& ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS,
CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES),
FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES), GABRIEL FERREIRA
ZOCCA (OAB: 6516E-ES), GABRIEL JUNQUEIRA SALES
(OAB: 27532-ES), JOSE FRANCISCO ROCHA (OAB: 4807ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB:
15866-ES), LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB:
29031-ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS
(OAB: 21748-ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB:
7029-ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB:
19008-ES), MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES (OAB:
14007-ES), MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB:
28910-ES), NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB: 20844-ES),

PATRICK GOMES DE SOUZA, PEDRO LENNO ROVETTA
NOGUEIRA (OAB: 26891-ES), RAFAEL BEBBER CHAMON,
TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB: 28947-ES), THIAGO
FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES)], MATEUS
ROBERTE CARIAS, ROSA HELENA ROBERTE CARDOSO
CARIAS, URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA
Terceiro interessado: PREFEITURA SAO DOMINGOS
NORTE

Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.
Processo: 06170/2015-4
Unidade gestora: Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Micro-Região do Caparaó
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014

Deliberações: Adiado

Interessado: LUCIANO MIRANDA SALGADO

Processo: 06670/2012-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Venda Nova
do Imigrante
Classificação: Controle
Representação

Adiamento: 1ª Sessão

Externo

-

Fiscalização

-

Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável: ANTONIO CARLOS REZENDE DA SILVA,
BRAZ DELPUPO, DALTON PERIM, EDILETI CECILIA ULIANA
ZANDONADI, FILIPE VENTURINI SIGNORELLI [VALDEMIR
ALIPIO FERNANDES BORGES (OAB: 2931-ES)], JOAO
ANTELMO DEL PUPPO [VALDEMIR ALIPIO FERNANDES
BORGES (OAB: 2931-ES)], MARCELA COLODETTI COCO
ESPILARIS [FRANCISCO CALIMAN (OAB: 12426-ES),
WASHINGTON GUIMARAES AMBROSIO (OAB: 15435ES)], MATEUS ROBERTE CARIAS, MONICA SCABELO
TESSARO, ROBERTO SCARDINI, ROSA HELENA ROBERTE
CARDOSO CARIAS, ROSILENE TRINDADE RODRIGUES
CARIAS, UBIRATAN ROBERTE CARDOSO PASSOS, URBIS
- INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA [RAPHAEL BARROSO
DE AVELOIS (OAB: 13545-ES)]
www.tce.es.gov.br

Responsável: VERA LUCIA COSTA [GREGORIO RIBEIRO
DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Deliberações:
Acórdão.
Determinações. Arquivar.

Regular

c/

ressalva.

Processo: 08832/2018-6
Unidade gestora: Consórcio Público Para o
Desenvolvimento Sustentável da Região Sul do ES Condesul
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Regular c/ ressalva. Quitação.
Determinação. Arquivar. Sem divergência, absteve-se de
votar o cons. Sérgio Borges por impedimento.
Processo: 02419/2019-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte
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Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

Total: 8 processos

Exercício: 2018

CONSELHEIRO SUBSTITUTO

Responsável: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO
Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Processo: 02458/2019-7

Processo: 03356/2015-4

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do
Calçado

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

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2018

Exercício: 2014

Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Apensos: 00375/2019-4

Deliberações: Processo retirado de pauta.

Responsável: LEILA MARIA DONATO COELHO
Deliberações: Decisão. Quitação. Arquivar.

Processo: 02808/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo
Monteiro
Classificação:

Relatório

Resumido

de

Execução

Orçamentária

Processo: 06997/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Guarapari - Es
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

Exercício: 2018
Responsável: SERGIO FARIAS FONSECA
Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.
Processo: 08571/2019-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Teresa
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2018
Responsável: BRUNO HENRIQUES ARAUJO
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Responsável: JOSE AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO,
JOSE WANDERLEI ASTORI, ORLY GOMES DA SILVA, RITA
DE CASSIA NOSSA DE ALMEIDA
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 04815/2018-5
Unidade gestora: Hospital São Lucas
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: FABIANO MARILY

www.tce.es.gov.br

Deliberações: Adiado
Processo: 04946/2009-4
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Justiça
Classificação: Edital de Concurso
Apensos: 03478/2018-8, 00186/2018-9, 00185/2018-4,
00003/2018-3, 07371/2017-2, 05802/2017-1, 05801/20177,
05800/2017-2,
05799/2017-3,
05798/2017-9,
00213/2017-4, 00133/2017-9, 00132/2017-4, 00131/20171,
00057/2017-1,
10000/2016-4,
09281/2016-9,
09280/2016-4, 09279/2016-1, 09241/2016-4, 08855/20161,
08848/2016-1,
08847/2016-6,
08482/2016-7,
08345/2016-3, 07668/2016-1, 07667/2016-6, 05500/20166,
05478/2016-5,
05476/2016-6,
05407/2016-5,
05406/2016-1, 05405/2016-6, 05403/2016-7, 05402/20162,
03515/2016-9,
03514/2016-4,
01514/2016-1,
01513/2016-6, 01511/2016-7, 01510/2016-2, 01389/20163,
01388/2016-9,
01387/2016-4,
01386/2016-1,
01385/2016-5, 01384/2016-1, 01383/2016-6, 01382/20161,
01381/2016-7,
01380/2016-2,
01379/2016-1,
01376/2016-6, 01375/2016-1, 01374/2016-7, 01372/20168,
01370/2016-9,
01369/2016-6,
01368/2016-1,
01367/2016-7, 01366/2016-2, 01365/2016-8, 00718/20162,
00549/2016-2,
00547/2016-3,
00244/2016-1,
00243/2016-7, 00242/2016-2, 00241/2016-8, 00239/20161,
00238/2016-6,
00235/2016-2,
00224/2016-4,
00003/2016-7, 12982/2015-2, 12414/2015-2, 11967/20156,
11953/2015-4,
09145/2015-1,
09144/2015-7,
09143/2015-2, 09142/2015-8, 09141/2015-3, 09140/20159,
08765/2015-3,
08712/2015-1,
08184/2015-1,
08183/2015-5, 08181/2015-6, 08180/2015-1, 08179/20159,
08178/2015-4,
07615/2015-1,
03348/2015-1,
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03248/2015-7, 01118/2015-1, 01117/2015-5, 01007/20159

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: SEJUS

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Devolver à origem. Sobrestar.
Registro. Determinação.
Processo: 04680/2010-7

Interessado: MARIA JOSE FRAGA

Processo: 02288/2015-1
Unidade gestora: Auditoria Geral do Estado

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: JOEL SIQUEIRA FREIRE
Deliberações: Decisão. Registro. Tornar parcialmente
insubsistente a decisão anterior.
Processo: 00713/2012-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: JASIOMAR OLIVEIRA DE SOUZA

Processo: 02309/2015-8
Unidade gestora: Auditoria Geral do Estado
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: AUDICEIA LIMA SILVA ANDRADE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02662/2015-6

Interessado: EULALIA KUNZENDORFF KUSTER

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Processo: 09718/2014-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DURVAL LIMA FILHO
Deliberações: Decisão. Regularidade da revisão.
Processo: 11165/2014-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Interessado: POLIANE DIOGO RIBEIRO SOUZA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 08061/2015-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: REGINA COELI CUPERTINO DE CASTRO
Deliberações: Decisão. Registro.

www.tce.es.gov.br

Processo: 08749/2015-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: JOACIR NUNES BARROSO
Deliberações: Decisão. Registro. Tornar parcialmente
insubsistente a decisão anterior.
Processo: 12369/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Apensos: 09990/2016-7
Interessado: MARIA DE FATIMA CORREA MARTINS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 12430/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: DANIELLY NASCIMENTO DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09553/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: KARLA HELGA CORREA
Deliberações: Decisão. Registro.
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Processo: 09990/2016-7

Processo: 01398/2017-1

dos Servidores do Município de Vitória

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

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

Interessado: ANA LUCINETE GASPARINI

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Apensos: 12369/2015-1

Interessado: LEONARDO BARCELLOS

Interessado: JORGE ROBERTO MARTINS

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 10147/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: ANILTON MACHADO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01023/2017-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: JOHN ALCANTARO OLIVEIRA PAULINO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01191/2017-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: MILTON AGUIAR CHEQUER
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 01731/2017-8

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02422/2017-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: MARIA ANGELICA RAMOS BERTOLINI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01981/2017-1

Interessado: ROSIANE MONECHE MARQUES
Processo: 02454/2017-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: ANA PAULA JAVARONI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02290/2017-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Guarapari - Es
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ALDAIR RAMOS GOMES
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Devolver à origem.

Interessado: RUBENS TAVORA DA COSTA
Processo: 02494/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: KAIO SIQUEIRA DE ALBUQUERQUE, KAIQUE
SIQUEIRA DE ALBUQUERQUE, PATRICIA BENEDITO
SIQUEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 02346/2017-5

Processo: 02666/2017-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência

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

Interessado: MIRIAN MATOS RIBEIRO BENEDITO

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: MARIA ELIZABETE OLIVEIRA ABAURRE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02673/2017-1

Processo: 03721/2017-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: MARIA DAS DORES DE SOUZA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03003/2017-1

Interessado: JOSE ELIAS FERNANDES CARLOS
Processo: 06097/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Interessado: JOAO JUSTINIANO HEMERLY

Interessado: RENATO RODRIGUES

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03586/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: TANIA MADEIRA NEVES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03710/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Apensos: 06504/2001-8

Processo: 08176/2017-1

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 06768/2018-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: EDINO DO NASCIMENTO BASTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 06781/2018-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA CONSOLACAO ZUCARATO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 07567/2018-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: ANILDO EULALIO DOS SANTOS

Interessado: MARCUS VENICIUS SERIO ORSINI
Total: 40 processos

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 06619/2018-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Serra

Total geral: 57 processos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DJANIRA ALVARENGA NASCIMENTO
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