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Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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 33ª Sessão Ordinária do colegiado do corrente exercício. Integrando a Câmara estiveram presentes os senhores conselheiros DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e RODRIGO COELHO DO CARMO. Presentes, ainda, o senhor
conselheiro substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, o Ministério Público junto a este Tribunal, representado pelo
senhor LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, 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 32ª 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. – COMUNICAÇÕES DO
COLEGIADO – O senhor conselheiro RODRIGO COELHO
DO CARMO, tendo em vista solicitação de preferência no
processo TC-12801/2019, pelo senhor Ricardo Ribeiro
dos Santos, comunicou o adiamento do julgamento do
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feito para analisar as razões do voto-vista do senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER. – OCORRÊNCIAS – 01) Após a fase de comunicações e registros do
Plenário, 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-6072/2012, que trata de Representação em face
da Prefeitura Municipal de Montanha, concedendo, em
seguida, a palavra ao advogado de um dos interessados,
senhor Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, que proferiu
sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência adiou o julgamento do feito, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráficas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento dos autos ao seu gabinete, tudo conforme
notas taquigráficas a seguir transcritas: O SR. ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIO – “Senhor presidente, senhor relator, demais julgadores, representante do Ministério Público, serventuários, partes, pessoas que acompanham a presente sessão, bom dia todos! Como muito
bem relatado, trata-se de Representação. Realizo esta
defesa oral em favor da senhora Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes, prefeita, à época, do município de
Montanha. Como muito bem relatado, trata-se de uma
questão que envolve a contratação da entidade Urbis Instituto de Gestão Pública, no que diz respeito à prestação de serviços no levantamento de créditos junto à
União, com Pasep e INSS. Esse tema é trazido a julgamento nesta Corte, principalmente nos últimos meses.
Uma vez observado, o relatório da área técnica foi apontado, inicialmente, ocorrência de algumas irregularidaQuarta-feira, 9 de outubro de 2019
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des. E são essas as irregularidades, na visão da área técnica: a “realização de contratação direta associada à suposta ausência de justiﬁcativas de que os serviços não
poderiam ser realizados por servidores públicos”, item
2.1, da ITC. Temos a “ausência de ﬁscal dos contratos”,
item 2.2, da ITC; “contratação de despesas jurídicas para
executar serviços de atribuição do servidor público”, item
2.3; “efetivação e contrato vinculado à obtenção êxito”,
item 2.4, “pagamento antecipado e indevido de despesas
sem ocorrência de contrapartida” – no caso seria um reconhecimento de crédito pela Receita Federal do Brasil,
item 2.5; e “pagamento de despesas decorrentes de
apresentação de notas ﬁscais de serviços sem as retenções do Imposto de Renda – ISS”, item 2.6. A defesa registra, inicialmente, que ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva em relação a vários desses itens. Isso porque a
citação da manifestante, no caso a dona Iracy, ocorreu
no dia 27/06/2014, conforme edital que consta às ﬂs.
654 dos autos. É importante registrar que há um despacho do conselheiro relator, às ﬂs. 810 dos autos, que remeteu este processo ao Ministério Público de Contas. E lá
foi encartada uma manifestação que diz o seguinte, por
meio do seu Parecer 1949, que consta às ﬂs. 813 dos autos. O Ministério Público externou a seguinte passagem:
“Dessa forma, veriﬁca-se quanto a sra. Iracy Carvalho
Machado Baltar Fernandes e Jeﬀerson Monfardini Sellim,
que a última citação ocorreu em 27/07/2014. Assim, a
prescrição se consumará em 27/06/2009”. Portanto, no
que diz respeito à senhora Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes, ocorreu a prescrição. E essa prescrição,
inclusive, resta consumada por meio do reconhecimento
do próprio Ministério Público de Contas. Dessa forma,
entende-se a defesa, e irá abordar de forma mais porme-

norizada, aqueles itens que não estariam abarcados ou
contemplados pela incidência da prescrição. E no que diz
respeito a esses pontos, a defesa registra e requer a juntada do memorial, que faz menção ao Acórdão TC1420/2018, que é o pré-julgado. Nesse pré-julgado ﬁcou
registrada a seguinte passagem: “incidente de prejulgado – possibilidade jurídica de contratação de assessoria
ou consultoria de empresa privada para prestação de
serviços visando à recuperação de créditos – possibilidade de remuneração pelos serviços efetivamente prestados sobre o êxito alcançado, devendo os valores ser ﬁxados em percentual proporcional ao esforço e ao risco suportado pela empresa contratada - aplicabilidade, com
eﬁcácia geral, da orientação técnica nº 01/1997, deste
Tribunal – arquivar”. Nesta oportunidade, e aí cito o próprio item 2.5, da ITC, a empresa contratada teria realizado essas despesas sem a homologação por parte da Receita Federal. E aí cito o que se denota às ﬂs. 287/455,
mais precisamente o item 3.2, do contrato, que dizia o
seguinte: “Entende-se por benefício econômico ﬁnanceiro: a) o não pagamento integral ou parcial das contribuições perante o INSS e Receita Federal através da suspensão ou parcial ou total dos recolhimentos; b) a compensação dos créditos recuperados de contribuição perante
o INSS e Receita Federal do Brasil, pagas a maior ou indevidamente no passado; c) a redução de passivos atualmente existentes; e) recuperação de créditos e valores.”
A própria área técnica, no que diz respeito a esse item,
registra lá no item nº 1.2: “Quanto ao item 2, considerar
plenamente possível a contratação pela administração
pública, com a remuneração paga pelos serviços efetivamente prestados sobre o êxito alcançado, devendo os valores serem ﬁxados em percentual proporcional ao esforwww.tce.es.gov.br

ço e ao risco suportado pela empresa contratada, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade
e modicidade, somente sendo possível a realização do
pagamento após comprovada a realização efetiva dos
serviços contratados, qual seja, com o ingresso de valores nos cofres públicos.” Cito essa passagem e trago isso
em sede de memorial, para demonstrar que, no caso
concreto, aqui versado e aqui tratado, houve sim um
cumprimento; houve o adimplemento; houve o cumprimento das regras contratuais. Portanto, o pagamento
estaria de forma legal em consonância a esse pré-julgado, que ora está sendo mencionado. O que teria, na visão
da defesa, uma vez que os serviços foram liquidados e
devidamente atestados, é a comprovação de que faria
jus o recebimento nesse caso concreto. Portanto, a defesa entende que esse indicativo de regularidade poderia
ser afastado, no caso concreto. O segundo indicativo,
que seria mantido e que mereceria o esclarecimento em
sede de sustentação oral, porque não estaria abarcado
pela ocorrência da prescrição, refere-se a uma irregularidade relacionada ao recolhimento do ISS e do Imposto de
Renda na nota ﬁscal. Nesse ponto especíﬁco, a defesa está registrando aqui, em sede de sustentação oral e memorial, a ocorrência da matriz de responsabilidade. Isso,
por quê? A própria área técnica identiﬁcou como sendo o
responsável por esta irregularidade o tesoureiro municipal, que também foi chamado a responder e ﬁgurar no
presente processo, conforme trecho que consta às ﬂs.
693/694, da ITC. A própria área técnica reconheceu a seguinte passagem: “Já o senhor Gilberto Ávila dos Santos
deverá ser responsabilizado, pois, como tesoureiro, deveria ter veriﬁcado os valores corretos a serem pagos; a
empresa Urbis, por ter recebido valores”. Ou seja, aqui
Quarta-feira, 9 de outubro de 2019
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há de se aplicar, na visão da defesa, a incidência na matriz de responsabilidade. Por que? Toda a decisão da ordenadora de despesa foi consubstanciada em pareceres
técnicos que atestavam a plena legalidade. E a determinação dela foi simplesmente que ocorresse o pagamento. E como foi bem individualizado pela área técnica, na
matriz de responsabilidade, essa irregularidade entre o
nexo causal e o suposto equívoco cometido pela administração, foi identiﬁcado o sr. Gilberto Ávila dos Santos como sendo o responsável por esse indicativo de irregularidade. E aí a defesa está trazendo, em sede de memorial,
um julgado que é constantemente aplicado no âmbito
desta Corte de Contas, no que diz respeito à responsabilidade do gestor, quando a sua ação está respaldada por
manifestações e/ou orientações que tenham advindos de
órgãos técnicos, ou até mesmo jurídicos, que atestava a
plena legalidade na atuação do gestor. Então, estou requerendo aqui a juntada do presente memorial, no sentido de que sejam acolhidos os argumentos suscitados pela senhora Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes, no
sentido de que seja reconhecida a prescrição dos apontamentos mencionados pela área técnica. E naqueles indicativos onde não é possível o reconhecimento da prescrição, por haver a incidência de suposta devolução ao erário, a defesa requer que sejam acolhidos os argumentos
trazidos em sede de sustentação oral para afastar a sua
responsabilidade diante do caso concreto. Principalmente pela aplicação do prejulgado, que atesta a legalidade
daquela modalidade de contratação. E, no que diz respeito ao recolhimento de Imposto de Renda e INSS, que
seja afastada a sua responsabilidade, em razão da incidência da matriz de responsabilidade, uma vez que a
conduta da gestora em nada guarda correlação com esta

irregularidade que foi apontada pela área técnica. São
essas as considerações, senhor conselheiro relator. Estou
requerendo a juntada, também, do presente memorial.”
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
“Senhor presidente, irei solicitar a juntada de notas taquigráﬁcas, autorizar a juntada de documentos que a
parte queira juntar e vou adiar o processo.” 02) Após, o
senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER procedeu à leitura do relatório do processo TC-6568/2014,
que trata de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal
de Pedro Canário, concedendo, em seguida, a palavra ao
advogado de um dos interessados, senhor Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, que proferiu sustentação oral.
Devolvida a palavra ao relator, sua excelência adiou o julgamento do feito, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráficas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento dos autos
ao seu gabinete, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: O SR. ALTAMIRO THADEU FRONTINO
SOBREIRO – “Senhor presidente, senhor relator, como
muito bem relatado, volto a esta Tribuna para fazer a defesa oral do sr. Gildene Pereira dos Santos, que foi prefeito interino do Município de Pedro Canário, basicamente
no período de 01/01/2013 a 31/12/2013. Portanto, este
é um processo antigo. Na oportunidade da Instrução Técnica Inicial, ﬂs. 1.925/2.019, foram apontados a seu desfavor 07 indícios de irregularidades. Após as manifestações e a juntada das documentações que a defesa entendia, por bem, ser suﬁcientes a esclarecer todos os pontos
suscitados pela área técnica, a própria área técnica, por
meio da Instrução Técnica Conclusiva 4797/2018 opinou
no sentido de que desses 07, 03 indicativos de irregularidades fossem afastados. Portanto, em razão desse posiwww.tce.es.gov.br

cionamento técnico, a defesa irá se ater às considerações
no que diz respeito aos quatro indicativos de irregularidades que a área técnica entende como sendo remanescentes no sentido de se imputar responsabilidade ao sr.
Gildene Pereira dos Santos. Eu até conversava, no momento em que antecedia a sessão, com um ex-gestor que
está aqui, o Guerino, um brilhante ordenador de despesa, gestor e homem público, que exerceu o cargo de prefeito no Município de Colatina. E falávamos o quanto o
Tribunal de Contas avançou, o quanto aprimorou as medidas de controle, de ﬁscalização, as medidas de orientação aos gestores e aos municípios. E comentávamos
também que o Tribunal de Contas avançou muito nos últimos anos e há uma diﬁculdade concreta, às vezes, do
município do interior, das municipalidades do interior,
acompanharem esse desenvolvimento. E isso se dá ao
longo do tempo. É claro que os municípios têm aprimorado muito. Mas muito, ainda, precisa ser melhorado, aprimorado na técnica administrativa, na liquidação. E faço
essas considerações por quê? O Tribunal de Contas avançou muito na sua forma de julgar, na sua forma de analisar. Mas um processo como este, que versa de algum
tempo, que data de um período passado, é importante
analisar o que era aplicada à época. Ou seja, o entendimento de hoje, diante do caso concreto, deve ser analisado como era à época dos fatos. Não posso aplicar, por
exemplo, hoje, um sistema de ﬁscalização de controle,
por exemplo, no gasto com combustível, ao que era aplicado na Década de 90; ao que era aplicado no início do
ano 2000, ao que era aplicado há cinco, dez anos. É muito importante que, quando estamos diante de situações
que aconteceram no passado, também temos a concepção de como era a legislação, como era a jurisprudência
Quarta-feira, 9 de outubro de 2019
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do Tribunal de Contas, como era a forma de orientação,
como eram as consultas que vigiam à época. E trago isso
porque as irregularidades, aqui aventadas pela área técnica, comportariam uma análise detida também sobre
essa ótica. O primeiro indicativo de irregularidade mantido pela equipe técnica consta ao item 3.3, da ITC, que se
relaciona ao Processo TC-279/2013. O que era esse processo? Era um processo de contratação de limpeza pública. E a área técnica partiu do pressuposto equivocado de
que haveria necessidade da devolução de R$
1.232.500,00, como se nenhum serviço houvesse sido
prestado. E qual o fundamento que a área técnica utiliza? Fala assim: “Olha, o município contratou e realizou a
contratação de garis, mas haviam garis para realizar essa limpeza pública no quadro de servidores efetivos”. E
simplesmente sobre essa assertiva, ou seja, de o município ter contratado uma empresa de limpeza pública, sendo que havia no quadro de servidores, os garis, a área
técnica entende que isso seria passível de devolução. E
não questiona uma vírgula da não realização do serviço.
É como se o serviço nunca tivesse sido realizado. E há todos os elementos, no caso dos autos, no sentido de que
apontam a ocorrência do serviço, a realização do serviço.
E todos os argumentos suscitados pela defesa, por exemplo, não foram levados em consideração. Cito, por exemplo, que a defesa trouxe aos autos, demonstrando que o
quadro de garis que eram contemplados no âmbito da
administração pública, eram pessoas com idade avançada. Talvez, a área técnica não tenha conhecimento de como funciona a coleta de lixo nessas municipalidades. São
em caminhões precários, onde o gari tem que subir atrás
de um caminhão - às vezes, acontece isso em Vitória,
também -, mas não são caminhões da forma como existe

na Grande Vitória. E o cara tem que sair correndo para
pegar o lixo. É uma situação que não tem como colocar,
por exemplo, um senhor de 70 para realizar essa atividade. Essa realidade fática, realizada no município, não foi
levada em consideração pela área técnica. E trouxemos
todos esses elementos demonstrando isso. Primeiro,
“olha, o serviço foi prestado, o serviço foi executado, está
tudo devidamente atestado”. E o fundamento da área
técnica para não acolher os argumentos suscitados da
defesa é simplesmente por quê? Consta no quadro de
servidores do município a função de gari. Mas o serviço
que foi contratado não foi só de gari; foi utilização de
equipamento, foi todo um serviço que deveria ter sido
considerado pela área técnica. E, com todo respeito, não
foi, fugindo à questão da proporcionalidade e da razoabilidade. Seria o próprio enriquecimento ilícito da administração. Ou seja, o ordenador de despesa teria que custear durante o período de 01/01/2013 a 31/12/2013 todo o serviço público. Que foi, de fato, executado e está
devidamente atestado. E a área técnica não questiona,
em nenhum momento, a não realização do serviço. Simplesmente pontua que deve ser devolvido por uma mera
ilação de que foi contratado um serviço que a própria administração teria condições de executar por si própria.
Porque possuía, em seu quadro, garis para realizar aquele tipo de serviço. E estamos demonstrando que os funcionários que lá estavam, não tinham condição de realizar o tipo de serviço de coleta de lixo que foi, de fato, executado e atestado. E consta como inquestionável dentro
dos autos. Também cito a questão da matriz de responsabilidade, por quê? Todos os editais, a licitação, tudo,
todo o procedimento foi devidamente atestado por todos
os órgãos técnicos que atestavam a plena legalidade à
www.tce.es.gov.br

realização daquela contratação. E aí cito diversos julgados deste Tribunal no sentido de afastar a responsabilidade do gestor quando a sua ação está consubstanciada
em pareceres técnicos que atestam a plena legalidade.
Então, aqui estamos trazendo também essas jurisprudências no sentido de se afastar a responsabilidade do sr.
Gildene, que exerceu o cargo de prefeito naquela oportunidade. O segundo indicativo de irregularidade também
versa sobre o Contrato 279/2013, referente a essa mesma contratação de limpeza pública, anteriormente abordado. Nessa oportunidade, o prefeito está sendo apenado simplesmente porque agiu na qualidade de prefeito; e
na qualidade de prefeito interino. Cito, por exemplo, que
a própria procuradoria opinava pela realização do pagamento. O secretário atestava a realização do serviço. E aí
há uma discussão muito grande, por quê? Deﬁciência no
sistema de controle de liquidação é diferente de ausência
de liquidação de despesa. Então, estou trazendo todas
essas jurisprudências que atestam o afastamento também do indicativo de irregularidade do prefeito nessas
condições, principalmente porque haviam agentes públicos que atestavam a plena legalidade do pagamento e
que atestavam o pleno cumprimento dos serviços que
ora estavam sendo pactuados. O terceiro indicativo de irregularidade mantido pela área técnica é o item 3.19, da
ITC, e refere-se a uma irregularidade que a área técnica
entende também que havia um indicativo de sobrepreço.
Isso, por quê? Foi uma contratação de aquisição de combustíveis. Na oportunidade, a administração pública fez
uma cotação interna. Naquela atividade de aferir qual
seria o preço praticado no mercado antes da realização
da licitação. E na oportunidade, essa cotação foi realizada no dia 17/01/2013. Isso consta às ﬂs. 575 dos autos.
Quarta-feira, 9 de outubro de 2019
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Lá foi veriﬁcado que o preço do óleo diesel, do mercado,
R$ 2,19. Lá foi veriﬁcado que a gasolina comum custava
R$ 2,90; e que o álcool hidratado custava R$ 2,54. Isso foi
veriﬁcado na data de 17/01/2013. Aquele procedimento
interno de cotação, a equipe técnica apontou indicativo
de irregularidade, por quê? Quando a administração foi
realizar a contratação, o preço contratado foi superior a
esse preço que havia sido cotado à época. A aí a área técnica entendeu, fez a ilação de que havia a ocorrência de
um sobrepreço. Ou seja, o preço contratado era superior
àquele preço que foi realizado quando do levantamento
inicial, na fase interna da licitação. Apresentamos uma
série de documentação que também não foi considerada
pela área técnica, porquê? A cotação ocorreu num momento diferente da época da licitação e a efetiva contratação. E juntamos, inclusive, demonstrando isso, consta
às ﬂs. 579/580 dos autos, volume III; juntamos, por
exemplo, que em 30/01/2013, ou seja, posterior à cotação, houve um aumento signiﬁcativo do preço dos combustíveis. Isso consta às ﬂs. 2979/3007. Fizemos, inclusive, juntar e fazer o histórico de cotação do petróleo na
agencia nacional do petróleo, ﬂs. 2992/3007, demonstrando essa alta que ocorreu entre a cotação e a licitação. O que demonstra, cabalmente, que não ocorreu sobrepreço. Na verdade, foi uma situação fática, a variação do preço do petróleo, que ocasionou o aumento do
preço do combustível entre a data da cotação e a data da
contratação. Portanto, entendemos que esses elementos
aqui são capazes, são suﬁcientes para afastar o indicativo de sobrepreço. Razão pela qual requeremos que esses
fundamentos possam ser analisados e considerados
quando do eventual julgamento do mérito das matérias
aqui tratadas. E, por último, o quarto indicativo de irre-

gularidade refere-se a uma questão também ligada ao
gasto com combustível. E a área técnica questionou que
as frotas municipais de transporte e de educação não
constavam como diário de bordo ou de itinerário em relação às Secretarias Municipais de Transporte, de Educação e de Saúde. Por isso, pediu a restituição de todos os
valores gastos a título de combustível em razão dessa
que a área técnica alega ausência de liquidação de despesa. Volto a dizer, hoje, no município, há o controle rigoroso quanto ao controle de bordo, ao itinerário em relação às secretarias, a todos esses elementos. Mas à época
dos fatos essa modalidade de controle não existia. Isso
não signiﬁca dizer que não havia controle. O controle
existia. A área técnica pode questionar o controle deﬁcitário. Mas nunca dizer que não houve um controle ou de
que não havia liquidação de despesa. Partir da conclusão
de que esse entendimento da área técnica deve prevalecer, signiﬁca dizer que nenhum carro da administração
andou, que nenhuma gota de combustível foi consumida
durante esse período. E ﬁzemos questão inclusive de trazer comparativos entre o ano de 2012 e 2013 para demonstrar que há compatibilidade nesses gastos. Ou seja,
não houve nenhuma discrepância dos valores gastos, demonstrando, cabalmente, que esse material foi, de fato,
consumido. Esses carros, de fato, foram todos utilizados
em prol da coletividade. E esse entendimento da área
técnica, na visão da defesa, não goza de proporcionalidade e nem razoabilidade porque signiﬁcaria dizer o próprio enriquecimento da administração pública. Porque o
prefeito teria que suportar todo o gasto de combustível
realizado no período de 01/01/2013 a 31/12/2013. Isso
também fugiria aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. E diante dos elementos que constam dos
www.tce.es.gov.br

autos, entendemos também que há elementos ali concretos que demonstram que todos esses combustíveis foram, de fato, utilizados em prol da coletividade. Razão
pela qual a defesa requer, conselheiro relator, a juntada
do presente memorial, bem como as considerações com
os julgados que estamos aqui citando. Enﬁm, todos os
elementos suscitados em sede de sustentação oral e
também os que constam no memorial que, na visão da
defesa, teriam o condão de afastar os quatro indicativos
de irregularidades que foram mantidos pela área técnica. São essas as considerações que a defesa tem a registrar. Muito obrigado!” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER – “Solicito a juntada das notas taquigráﬁcas. Vou deferir o pedido de juntada de memoriais. Vou adiar o processo.” 03) Em seguida, o senhor
conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, em razão
de sustentação oral solicitada, procedeu à leitura do relatório do processo TC-988/2016, que trata de Tomada
de Contas Especial Convertida do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha,
concedendo, em seguida, a palavra ao advogado do interessado, senhor Raphael Souza de Almeida, que proferiu
sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência retirou o processo de pauta, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráficas e de eventuais documentos trazidos pelo interessado e o posterior encaminhamento dos autos ao seu gabinete, tudo conforme
notas taquigráficas a seguir transcritas: O SR. RAPHAEL
SOUZA DE ALMEIDA – “Inicialmente, cumprimento todos
nesta Casa, os senhores conselheiros, o senhor presidente e os demais presentes. Bom dia a todos! Como bem relatado por vossa excelência, trata-se de processo transformado em tomada de contas o qual se veriﬁca possível
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irregularidade no atraso de pagamento de verbas previdenciárias dos servidores municipais de São Gabriel da
Palha. Inicialmente, discutia-se também uma possível irregularidade na ausência de tomada de medidas para diminuir o déﬁcit atuarial da Previdência, mas essa discussão já foi superada, tendo em vista que já foi publicada a
lei com essa ﬁnalidade no município. Portanto, atualmente, somente se analisa a possível irregularidade no
atraso do pagamento das contas. E a instrução técnica
conclusiva do processo diante - e é muito importante observar neste momento - da revelia do réu no processo de
tomada de contas. A instrução técnica vem concluindo
pela responsabilidade do, à época, prefeito, senhor Henrique, pelo atraso no pagamento; e, consequente, pagamento de juros e multas. E impondo-lhe, então, conforme art. 89, da Lei 621/2012, o dever de ressarcir esse suposto prejuízo, bem como pedindo sua condenação no
pagamento de multa. Acontece, senhores, que tenho
aqui, trago provas documentais, obtidas por meio do sistema de contabilidade de São Gabriel da Palha eu irão
esclarecer melhor o caso e justiﬁcam ausência de responsabilidade do senhor perfeito municipal no atraso desses
pagamentos. Inicialmente é muito importante registrar
que o prefeito só conseguiu assumir, efetivamente, o seu
cargo, em maio de 2013. Em que pese ter sido eleito, sua
posse foi suspensa por meio de decisão da Justiça Eleitoral. E esse fato só veio ser revertido no mês de maio. Então, quase que a metade do primeiro ano de seu mandato, não conseguiu exercer o cargo. Uma vez tendo assumido o município, ele se deparou com uma situação sui
generis em nosso país. Todos sabem que, de 2012 para
2013 foi o ano em que o Fundap acabou para o Estado do
Espírito Santo. Os municípios pararam de receber o re-

passe das verbas do Fundap. No município de grande
porte, como temos na capital, Vila Velha, Vitória, isso talvez possa não ter sido tão relevante. Mas em um município de pequeno porte, como é a realidade de São Gabriel,
a perda dessa verba foi avassaladora para as ﬁnanças do
município. Trago relatórios contábeis no município em
que a perda do Fundap representou aproximadamente
5% da receita total do município. Nenhum município
aguenta isso, nenhuma ﬁnança de município aguenta isso. Ao longo de seu mandato, isso foi sentido também
nos outros anos. 2013 foi só o primeiro ano da perda de
arrecadação. Teve que sofrer com isso em 2014, 2015. E
isso não estava previsto. Essa receita, ao se ter formulado os planos de gestão dos próximos anos, a partir de
2012, 2013, 2014, não estava prevista a perda do Fundap. Trago também uma planilha denominada demonstrativo de arrecadação de despesas com fontes de recurso próprio, que demonstra o dano que foi acarretado pela perda do Fundap. Desde o seu primeiro ano de mandato, desde 2013, o município veio fechando as suas contas
em déﬁcit. Para agravar a situação do primeiro ano de
mandato 2013, no ﬁnal desse ano - e trago aqui decretos
de calamidades pública, reportagens - houve uma grande enchente no Município. A cidade ﬁcou toda alagada,
milhares de pessoas ﬁcaram desabrigadas. Isso gerou
um dano imenso ao município. Que teve que ser reparado. A Cidade de São Gabriel possui uma topograﬁa de
morros; foram muitos deslizamentos. Todas essas famílias que ﬁcaram as desabrigadas, são pessoas que saíram do mercado, são pessoas que não tinham mais condições para trabalhar. Isso também agravou, ainda mais,
a situação fática no município. E para coroar a situação,
a “cereja do bolo”, nesse caso todo, no ano seguinte, em
www.tce.es.gov.br

2014, o Estado começou a sofrer, talvez a mais grave seca da sua história, mas certamente a mais grave seca da
história do noroeste, e a mis grave seca que se tem registro na Cidade de São Gabriel da Palha. Para os que não
sabem, São Gabriel da Palha é o município que tem como
principal motor econômico o plantio de café conilon; é
conhecida como a “capital do café conilon” no Brasil. E o
segundo principal desenvolvimento econômico da cidade
é a indústria têxtil, são fábricas de lavagem de jeans, etc.
Ambas precisam de muita água em seu desenvolvimento, precisa de água para irrigar o café e para a indústria
têxtil. O rio que abastece a cidade, secou por completo. A
população da cidade estava sendo abastecida, o consumo humano de água estava sendo abastecido com carro
pipa. Então, primeiro, foram custos que não estavam
previstos. Segundo, a atividade econômica da cidade, a
partir desses anos, praticamente parou. O café de São
Gabriel da Palha, quem tinha café não colhia. O café ﬁcou no pé. Não rendia nada. Existe uma população migrante que trabalha com a colheita de café. E isso movimenta muito o comércio das cidades. Nesses anos não tiveram colheita de café. Então, a perda do Fundap veio
para poder começar a dizimar as ﬁnanças do município.
A enchente foi um incidente de força maior que agravou
um pouco, e a seca acabou com qualquer chance que o
município teria de se reaver nesses anos. O que demonstro aqui, e está muito bem demonstrado na planilha que
já citei, de demonstrativo de arrecadação e despesas - isso é um balanço do município, está bem comprovado
com telas do sistema, relatórios do sistema de contabilidade de São Gabriel - é que simplesmente o município
não tinha dinheiro. No ano de 2013 o município fechou
com déﬁcit de R$ 1.634.000,00. No ano seguinte, 2014, o
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município fechou com déﬁcit superior a R$ 5.000.400,00.
No outro ano, o déﬁcit já foi superior a R$ 6.000.394,00.
O perfeito tentava contornar essa situação. Formam publicados vários decretos de contenção de despesa. Foram
tomadas várias medidas. Contratos foram rescindidos.
Estou trazendo aqui esses decretos. Dentre outras coisas,
o prefeito reduziu seu próprio salário, do vice-prefeito, de
todos os secretários e de cargos comissionados e em
30%. Dentre outras coisas, reduziu em 50% os valores
das gratiﬁcações recebidas por todos os servidores públicos. Dente outras coisas, proibiu a execução e remuneração, em 2015, de serviços extraordinários pelo prazo de
180 dias. Ficando permitido somente o que eram absolutamente necessários. Em dois anos desse período, limitou a despesa de todos os órgãos do poder executivo,
também por decreto. Só que todas essas medidas que vinha tentando tomar, vinha tentando acertar as ﬁnanças
do município, não surtiram efeito de imediato, em 2014,
2015. Isso foi surtir algum efeito só no ano de 2016, que
foi quando o déﬁcit que o município vinha acumulando
diminuiu de 06 milhões para 02 milhões. Mas, ainda assim, fechou em déﬁcit em 2016. Com isso, demonstro
que o atraso no pagamento da verba previdenciária não
se deu por ato de omissão do prefeito ou por sua vontade; se deu porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro
para pagar todas as contas! O município teve que fazer a
opção de qual conta pagar. E na liberdade que tem, de
optar, entre algumas coisas, na discricionariedade que
tem, optou por pagar contas que entendia mais urgentes
para o funcionamento do município, de forma que não
parassem as atividades essenciais do município: o hospital foi pago, salários foram pagos, etc. O município não
parou, mas alguma conta teve que atrasar. Agora vale

dizer considerando que não tinha dinheiro, mesmo se
houvesse pago, mesmo se houvesse sido feito repasse da
verba previdenciária, alguma outra conta ia atrasar. E
essa outra conta que ia atrasar, ia gerar também juros e
multa. Ou seja, a situação seria a mesma. Iriamos estar
aqui, talvez discutindo juros e multa de outra conta. Então, se vê com isso que a causa do pagamento desses juros e dessa multa não foi de responsabilidade do prefeito. E a responsabilidade, de acordo com o artigo 89, é essencial para a condenação do ressarcimento da verba.
Outro ponto, é que além da responsabilidade, é necessária comprovação de sua má-fé. O artigo 89 fala em ausência de comprovação de boa-fé. Mas ausência de comprovação de boa-fé, é má-fé. No presente caso, senhores,
não estamos discutindo desvio de verbas. Não há nenhuma acusação nesse sentido. Sabe-se que o dinheiro foi
usado para pagar o Instituto, mas foi usado em atraso.
Por isso houve juros, etc. Trago aqui algumas jurisprudências, dentre elas uma deste Tribunal, um julgado de
2018, do conselheiro Taufner, que fala o seguinte: “Tenho
defendido que existem quatro situações que poderiam
afastar a responsabilidade do gestor pela irregularidade
de atraso de pagamento de tributos e demais obrigações, que são as seguintes, as quatro”. Ele cita duas. E a
terceira ele fala que: “quando houver uma queda brusca
e signiﬁcativa de arrecadação causada por motivo alheio
à administração”. A quarta, “em caso fortuito ou de força
maior que possa acarretar o inadiável ou insigniﬁcativo
aumento da despesa”. No presente caso estão presentes
a terceira e a quarta. Houve uma queda brusca. Além da
queda brusca, houveram casos de força maior, como a
enchente a seca. O prefeito queria pagar! Ele não pagou
porque não tinha dinheiro. Como vai poder impor má-fé
www.tce.es.gov.br

ao gestor, que não tinha condições ﬁnanceiras no município para pagar? Não houve, sequer, nesse caso imperícia. Não houve erro da administração. O que houve foi a
gestão na medida do possível. Dessa forma, senhores,
em forma geral, conclui-se o seguinte, o atraso da verba
previdenciária se seu por vontade alheia do réu, por conta da falta de recurso ﬁnanceiro. Inevitavelmente, haveria o pagamento de algum tipo de juros. Isso afasta a responsabilidade do réu e ﬁca demonstrado também que
não estamos tratando aqui de caso de sua má-fé. Por esse motivo, a defesa pede que sejam afastadas as supostas irregularidades apontadas no item 2.2, deste processo. Desde já, requeiro a juntadas dos memoriais e das
provas que trago neste momento.” O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Autorizo a juntada das notas e de eventuais documentos.
Retiro o processo de pauta.” 04) Na sequência, o senhor
presidente da 2ª Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, em razão de sustentação oral solicitada,
passou a palavra ao senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, que procedeu à leitura do relatório do
processo TC-10037/2019, que trata de Omissão no encaminhamento de prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Ibatiba, concedendo, em seguida, a palavra ao advogado da interessada, senhor Diego Pereira
Huguinim, que proferiu sustentação oral. Devolvida a palavra ao relator, sua excelência solicitou a juntada aos autos das notas taquigráficas e de eventuais documentos
trazidos pelo interessado e procedeu ao julgamento do
feito, votando por deixar de aplicar multa e arquivar o
feito, no que foi acompanhado pelos demais membros
do Colegiado, tudo conforme notas taquigráficas a seguir
transcritas: O SR. DIEGO PEREIRA HUGUINIM – “Bom
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dia, excelentíssimos senhores conselheiros! Bom dia, excelentíssimo senhor procurador! Bom dia, público presente! Diego Pereira Huguinim, estou como secretário de
fazenda do município de Ibatiba. Venho por meio deste
representar a secretária municipal de saúde, senhora
Nilcilaine Hubner Florindo, onde, nesta oportunidade,
pretendo fazer a sustentação oral referente ao processo
TC-10037/2019, com o objetivo de destacar a tese de defesa e, assim, afastar os indicativos de irregularidades
apontados por meio da manifestação técnica. A notiﬁcação se deu por meio de descumprimento de prazo de envio da prestação de contas mensal, de janeiro ao mês de
abril de 2019 ao CidadES, referente ao Fundo Municipal
de Saúde de Ibatiba. Primeiramente, cabe destacar que o
fundo municipal sempre teve como foco o cumprimento
dos prazos legais, das obrigações acessórias a ele impostas, em especial às obrigações relativas à Prestação de
Contas Mensal e Anual, conforme regulamentado por este Tribunal de Contas. Pode-se observar que o envio das
prestações de contas mensal e anual, encaminhadas a
este Tribunal por meio do Fundo Municipal de Saúde,
nunca ocorreram atrasos expressivos no encaminhamento das prestações de contas mensais, como ocorreu
neste ano. Ocorre que o atraso veriﬁcado não se deu por
negligência da equipe técnica do Fundo de Saúde, mas
sim pela enorme diﬁculdade da empresa responsável
contratada no tocante à manutenção do software utilizado pelo Fundo de Saúde em solucionar as inúmeras inconsistências impeditivas geradas pelo sistema utilizado
e pelo próprio sistema Cidades, haja vista que, até o mês
de abril de 2019, segundo informações, pouquíssimos
municípios haviam obtido êxito no envio da prestação de
contas mensais. Destacamos, ainda, que as alterações

impostas pelo Tribunal na IN 043/2017 para 2009, decorrentes de alterações nas fontes de recursos no plano de
contas, trouxeram enormes diﬁculdades de adequação
tanto para os jurisdicionados, quanto para as empresas
fornecedoras de software, merecendo destaque a diﬁculdade para transferência de saldos de fontes de recursos
antigos, que foram inativadas para as novas fontes de
recursos, dada a inexistência de um “de para” das fontes.
Nesse contexto, não deve a gestora ser penalizada por situações fáticas e circunstâncias alheias à sua vontade.
Em todo o tempo, a gestora agiu de boa-fé no intuito de
atender, sem exceção, às normas e prazos estipulados à
administração pública. Pelo exposto, requeremos deste
egrégio Tribunal de Contas o afastamento dos fatos e
motivos que ensejaram a manutenção de indicativo de
irregularidade em questão, bem como aplicação de multa proposta, uma vez que ﬁcou devidamente comprovado que o Fundo Municipal de Saúde não mediu esforços
no sentido de sanar a ausência de envio de dados ao Tribunal de Contas, bem como que se reconheça que o atraso no envio de prestações de contas mensais, no início do
exercício de 2019, ocorreram em decorrência de fato fortuito. Haja vista que o Fundo Municipal Saúde de Ibatiba
ﬁcou na dependência de apresentação de uma solução
por parte da empresa responsável pela manutenção do
sistema contábil utilizado. E, desde o momento em que o
problema foi solucionado, o envio das prestações de contas foram realizados de forma tempestiva. Por ﬁm, invocamos o princípio da isonomia para que seja concedido
ao Fundo Municipal de Saúde de Ibatiba o mesmo tratamento dispensado à Prefeitura Municipal de São Mateus, por meio do Processo TC-9117/2019, afastando a
penalidade de multa, uma vez que as omissões já foram
www.tce.es.gov.br

sanadas e o município se encontra em situação regular
perante este Tribunal de Contas. Nesses termos, senhores conselheiros, são essas as minhas considerações, as
quais aproveito para solicitar respeitosamente que sejam acolhidos os argumentos de defesa e, consequentemente, afastados os indicativos de irregularidade, haja
vista não estar conﬁgurado qualquer tipo de dolo ou má-fé da gestora. Obrigado!” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “Senhor presidente, entendo
ter condições de fazer o julgamento do processo. Cabe
esclarecer que, ao meu ver, ao meu juízo, não há diﬁculdades impeditivas no envio das prestações de contas por
parte do sistema CidadES. Apenas quero esclarecer. Em
face de a omissão ter sido saneada, sugiro aos conselheiros que tomemos a seguinte decisão: deixar de aplicar
multa à senhora Nilcilaine Hubner Florindo; dar ciência
ao responsável; e arquivar os presentes autos, em razão
do saneamento da omissão. É como voto. Há divergência
com a área técnica e com o Ministério Público. Devolvo a
palavra a vossa excelência.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Coloco em
discussão. Em votação.” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Com o relator.” O SR. CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES – “Também
acompanho o relator.” 05) Em seguida, o senhor presidente da 2ª Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, em razão de sustentação oral solicitada pelo senhor Silvério Guzzo no processo TC-3213/2015, passou a palavra ao senhor conselheiro substituto JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI, que registrou entender não haver
direito à sustentação oral neste momento, pois o interessado já exerceu este direito anteriormente na 22ª sessão
deste colegiado ocorrida em 11/07/2018, tendo ocorriQuarta-feira, 9 de outubro de 2019
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do a elaboração de nova Instrução Técnica Conclusiva
que não trouxe elementos novos em relação a este interessado, tão somente em relação à prefeita, senhora Maria Dulce Rudio Soares, que, por sua vez, não solicitou
sustentação oral. Com a anuência dos demais membros
do Colegiado, o relator proferiu seu voto pela irregularidade das contas, com aplicação de multa e emissão de
determinação, momento em que o senhor conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER solicitou vista dos autos, tudo conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI – “Senhor presidente, há um pedido de
sustentação oral formulado pelo diretor-presidente do
Instituto de Previdência de Fundão. Entretanto, quero colocar uma questão de ordem, porque na 22ª Sessão Ordinária desta 2ª Câmara, realizada no dia 11/07/2018,
houve a sustentação oral e foi proferida um decisão de
remeter os autos à área técnica para reabertura processual, contemplando a análise da responsabilidade de todos os agentes que tenham concorrido para o ato, de forma individual ou solidária, na medida de cada participação dos senhores diretor-presidente, do chefe do executivo, do legislativo à época, do controlador interno e do
contador da autarquia. E essa decisão prevaleceu. Acabou a área técnica instruindo o processo com uma nova
ITI, trazendo ao feito somente a ex-prefeita. Ela foi citada
em dois itens e apresentou as justiﬁcativas, acabando o
processo na tramitação rotineira recebendo a instrução
técnica conclusiva e o parecer ministerial. Mantida nos
termos da primeira instrução técnica conclusiva, que alcançava o diretor-presidente. A questão de ordem que
submeto à Câmara é se é possível neste caso haver uma
segunda sustentação oral. Já me posiciono contrário.” O

SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
“Na realidade, foram imputadas novas questões ao Instituto? Ah, perfeito! Então, hoje, pela área técnica, está
mantido ao Instituto o mesmo o que estava antes, ou
menos. Tipo assim, estando menos ou igual... e foi inserida a prefeita.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “No caso da nova instrução, eles ﬁzeram apenas para a prefeita. Então, o sr.
Silvério ele não fez a defesa. Foi feita a defesa da prefeita, e ele não fez a defesa.” O SR. CONSELHEIRO EM
SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – “Não! Ele
fez a defesa. Ele que fez a defesa, a sustentação.” O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “É que
já houve uma sustentação oral...” O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Na
primeira ele fez..” O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – “Sim.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Reabriu a instrução, mas não tem elementos novos...” O SR. CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO – “A sustentação oral... pelo que estou entendendo
do relator do conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, em relação ao sr. Silvério, não tem elementos novos que justiﬁquem que ele faça uma nova sustentação oral. Existem
elementos novos em relação à prefeita. Em relação às irregularidades imputadas ao sr. Silvério, não tem elementos novos, de modo que ele já se utilizou do direito de realizar sustentação oral, pelo que estou entendendo. Sendo isso, entendo que não cabe uma nova sustentação
oral.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “É o caso...” O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Tenho sido favorável... realmente, na dúvida, eu... Mas, nesse caso especíwww.tce.es.gov.br

ﬁco, se não há ampliação do que tinha na outra vez, já foi
feita a defesa. A prefeita, no caso, não pediu defesa oral.
Então, irá precluir, porque já tem instrução conclusiva,
em face dela...” O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – “Já.” O SR. CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Então, se o conselheiro proferir a proposta de voto, vai precluir também o
direito dela de defesa oral, por não ter comparecido, e o
Tribunal julgará, assim, de acordo com os elementos já
constantes na antiga defesa oral.” O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES –
“Ok!” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Concordo com o relator.” O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Então, passo a palavra a vossa excelência para julgar o processo.” O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI – “É, porque aí já o colocaríamos
em preferência, para dar uma prioridade. Presidente,
apresentarei apenas as divergências que tenho em relação à área técnica e ao Ministério Público. A instrução dividiu a análise em dois itens: um chamado disponibilidades ﬁnanceiras, e outro chamado gestão atuarial. No primeiro item, foram destacadas três irregularidades: “ausência de balanço da execução orçamentária da receita e
da despesa”; “arquivo de folha de pagamento do Regime
Próprio e do Regime Geral”, encaminhados na PCA seriam idênticos – então, naturalmente seriam situações
distintas. E a “existência no balanço ﬁnanceiro de perda
em aplicação de ﬁnanceiro sem registro em nota explicativa”. Observei que, no primeiro item, a despeito da constatação, o responsável não foi citado. A comunicação
que foi encaminhada a ele, foi de notiﬁcação para apresentar documento. Então, não tem sentido em haver
Quarta-feira, 9 de outubro de 2019
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uma manifestação de mérito sobre esse item. Assim, estou considerando que ele está prejudicado pelo fato de
não haver a citação. Nos outros dois itens, eles se referem, da seguinte maneira: art. 50, da Lei Complementar
101/2000, e Lei 4320/1964. Estou considerando que nesses dois itens, ao se referir genericamente à Lei
4320/1964 e o ar. 50, da Lei Complementar 101, e é genérico, tem vários incisos, impossibilitou o responsável
do pleno exercício do contraditório. Porque você aﬁrmar
a antijuricidade, só aﬁrmando que é contrário somente à
lei, sem detalhar ou sem estabelecer o dispositivo que teria sido violado, considerei que é uma falha que poderia
afetar o contraditório, incapacitando, por sua vez, a nossa situação. Mas, considerando a situação, e ele apresentou algumas justiﬁcativas, inclusive até nesse item
que foi notiﬁcado, coloquei, nessa situação, que se amoldaria uma condição de algo... uma falha material e condição de impropriedade. E nesse caso, ﬁcaria regular
com ressalva, por conta de manter uma determinação
nesses dois casos. que considerei que era importante. No
outro item gestão atuarial...”ausência de demonstrativo
do resultado da avaliação atuarial”. Mesma situação, ele
foi notiﬁcado, não foi citado. Então, considerando que
essa situação, também considerei que está prejudicada.
Não se estabeleceu o contraditório, nesse caso. Nos outros itens, onde divergi também da área técnica... (leitura da proposta de voto). São situações em que há uma incompletude das justiﬁcativas à medida que ele demonstra que houve a retenção. Só que seriam servidores de
outra unidade, de outro município. Então, não tem a documentação que comprove a remessa para o outra. Mas
todas as informações levam a crer que isso efetivamente
ocorreu. Nesse caso, então, estou contrariando a área

técnica, considerando que seria uma situação de regular
com ressalva com determinação que se ﬁzesse adequação no futuro. Quanto aos demais itens, mantenho a alinhado com a área técnica e o Ministério Público. E proponho voto no seguinte sentido: (leitura).” O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Senhor presidente, solicito vista do processo.” 06) Após, o senhor
presidente da 2ª Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, em razão de pedido de preferência solicitado pelo senhor Otavio Junior Rodrigues Postay no
processo TC-5516/2015, devolveu a palavra ao senhor
conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, que procedeu ao julgamento do feito. 07) Após a realização de sustentações orais e apreciação de processos com pedido
de preferência, o senhor presidente da 2ª Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, devolveu a
palavra ao senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER, para retomar a ordem natural da pauta. 08) O
senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
adiou o julgamento do processo TC-4994/2007, a pedido
do advogado do interessado, que realizará sustentação
oral na próxima sessão, e do processo TC-4040/2018, a
pedido da parte, que também realizará sustentação oral
na próxima sessão. 09) O senhor conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES adiou o julgamento do processo TC-3858/2018, a pedido da parte interessada. 10) O
representante do Ministério Público de Contas devolveu
de vista ao relator, senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, o processo TC-2598/2010, que trata de
Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Mimoso
do Sul, ratificando os pareceres ministeriais, constantes
dos autos, pugnando pela conversão em Tomada de Contas Especial com imputação de ressarcimento. O relator
www.tce.es.gov.br

manteve o seu voto, pelo acolhimento das razões de justificativas, não conversão do feito e arquivamento, no
que foi acompanhado pelo Colegiado. 11) No julgamento do processo TC-6021/2012, que trata de Tomada de
Contas Especial Convertida da Prefeitura Municipal de
Sooretama, o relator, senhor conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO, solicitou a aquiescência do Colegiado,
pois deixou de disponibilizar o seu voto no prazo exigido
pela Resolução TC-309/2017, esclarecendo que o mérito
do processo já foi julgado, estando em pauta somente
para deixar de aplicar as penas de inabilitação e inidoneidade, que restaram prejudicadas face ao advento da
prescrição, procedendo ao julgamento. 12) O senhor
conselheiro RODRIGO COELHO DO CARMO retirou de
pauta o processo TC-9065/2019 para encaminhamento à
área técnica, pois em sustentação oral realizada em sessão anterior o defendente trouxe documentos novos.
13) O senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER proferiu seu voto-vista no processo TC-6475/2017,
que trata de Prestação de Contas Anual do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Iconha, divergindo parcialmente do relator, senhor conselheiro
substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, mantendo as irregularidades, mas sem o condão de macular as contas,
votando pela regularidade com ressalvas. O relator manteve o seu voto, tecendo comentários sobre a irregularidade referente ao controle interno, momento em que o
senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES solicitou que fossem inseridas no processo as notas taquigráficas da discussão, bem como solicitou vista dos autos. Sua excelência solicitou, ainda, o adiamento do processo TC-6479/2017, que devolvera de vista na sessão
anteriores, pois juntamente com o processo TCQuarta-feira, 9 de outubro de 2019
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3213/2015 e TC-6475/2017, ficariam para ser analisados
conjuntamente a fim de alinhar o entendimento, tudo
conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – “Senhor presidente, houve sustentação oral, a área técnica
manteve as irregularidades; o conselheiro João Luiz Cotta Lovatti acompanhou parcialmente a área técnica, mas
mantendo a proposta de julgar irregulares as contas,
com aplicação de multa, determinação e recomendação.
Solicitei vista. E avalizo os pontos. (leitura) Vou me manifestar apenas nas irregularidades sobre as quais pairaram divergências. A primeira, “Classiﬁcação indevida de
investimentos em conta contábil de equivalentes de caixa”. O relator, em relação à conﬁrmação da irregularidade diante da manifestação conclusiva, entendeu que não
reconheceu que a mesma tenha falta de natureza grave.
Então, passível apenas de correção em exercícios vindouros. Então, acompanho, nesse caso, o relator, mantendo
a irregularidade, mas sem o condão de macular as contas. A próxima irregularidade: “Classiﬁcação indevida de
parcelamento de contribuições previdenciárias a receber
em conta contábil de clientes”. Também, conforme o anterior, trata-se de irregularidade formal. E nesse caso,
acompanho o voto do relator pela manutenção, mas sem
o condão de macular as contas. A próxima irregularidade, “Ausência de registro por competência de variações
patrimoniais aumentativas decorrentes de contribuições
previdenciárias”. Conforme demonstrado no voto, as divergências, nesse caso, resultaram de um valor pequeno.
Entendo que houve baixa materialidade, 0,31%, do total
de receitas registradas no exercício. Quer dizer, o valor
de R$ 3.033.267,00 apresentou divergência de R$
9.552,41. Então, nesse caso especíﬁco dessa irregulari-

dade, aqui divergindo da área técnica e do relator, entendo que mantenho a irregularidade, mas sem o condão de
macular as contas. “Inconsistências na gestão das folhas
de pagamentos”. Acompanho o relator, entendendo que
a correspondência entre os quadros apurados no Resumo Anual da Folha de Pagamento, e aqueles registrados
no balanço gerou disfunção que não trouxe reﬂexo na situação patrimonial da entidade. Então, mantenho a irregularidade, com determinação, mas sem macular as contas. “Divergência no registro de créditos previdenciários
parcelados a receber”. Acompanho o relator para afastar
a irregularidade. A próxima. “Estudo de avaliação atuarial elaborado com base em dados incompletos e inconsistentes gerando mensuração inadequada do passivo
atuarial”. Diante o exposto, acompanho parcialmente o
relator e mantenho a irregularidade, porém, sem o condão de macular as contas. O próximo, “Ausência de previsão legal para cobertura de despesas administrativas
do RPPS”. Nesse caso, acompanho o relator, concluindo
pela regularidade do item. Item 2.12, “Parecer do controle interno não atende aos requisitos da IN TC-34/2015”.
(leitura) “Ausência de registro por competência de variações patrimoniais aumentativas decorrentes de contribuições previdenciárias” e “Estudo de avaliação atuarial
elaborado com base em dados incompletos e inconsistentes”. Nesses dois, estou mantendo, mas sem macular
as contas. Dar ciência aos interessados, e após o trâmite
regimental, arquive-se. Senhor presidente, é como voto.”
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – “Senhor presidente, o conselheiro Domingos
conﬁrma algumas divergências que tive em relação ao
posicionamento da área técnica. E foca a sua divergência, em relação ao mérito, em dois itens, “Ausência de rewww.tce.es.gov.br

gistro de competência de variações patrimoniais aumentativas” e “Estudo de avaliação atuarial elaborado com
dados incompletos”. Mas reputo que no outro item, que
foi tratado na preliminar, é o que considero mais importante, que é a questão da participação do controle interno. Por que? Hoje tivemos uma sustentação oral, no início da sessão, em que se falava em uma questão que envolve a atuação do gestor, referendada por um embasamento técnico, trazido por procuradores e técnicos, que,
por sua vez, teriam induzido ele a cometer uma irregularidade. E nesse caso a defesa, aqui apresentada, é no
sentido de que ele não teria responsabilidade; e essa seria dessas pessoas que teriam feito esses documentos, e
o induzido ao erro. No caso da prestação de contas, temos - no caso especiﬁco aqui do Instituto de Previdência
de Iconha - uma participação essencial, prevista em lei
municipal, da presença do responsável pelo controle interno, e também uma previsão nossa, no nosso regulamento, que prevê que só poderíamos homologar essa
prestação de contas se vier com o relatório do controle
externo, que é o Reluci. Nesses processos, a responsável
pelo controle interno apresentou isso - está nos autos –
tipo um tipo um checklist, onde tem lá, ela colocava que
o que tinha sido feito, e colocava sim ou não se tinha sido
executado o checklist. Só que ela não fez uma avaliação
do conteúdo. Mas só se você tinha, efetivamente, trazendo aquela documentação, que era necessária a prestação de contas. Nesse sentido, entendi que a responsabilidade dela, ela deveria se manter a responsabilidade porque, se todo mundo está fazendo uma situação ou agindo corretamente, pelo o que lembro das minhas aulas de
lógica, lá no curso de engenharia, o resultado deveria ser
certo. Mas se todos estão fazendo certo e o resultado
Quarta-feira, 9 de outubro de 2019
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dá errado, é porque tem algum fazendo uma coisa errada no caminho. Então, por isso que insisto nessa tese, que deve trazer essa responsabilidade nas pessoas.
Porque quando se discute que você teria uma extensão da matriz de responsabilidade no caso de um processo de fiscalização, na prestação de contas onde estabelece atribuição do controle interno, ela realmente
deveria ser trazida à responsabilidade. Quantos aos
itens que foram trazidos pelo conselheiro, mantenho o
meu posicionamento, considerando, estabeleci como
marco de análise que, quando tem uma avaliação
qualitativa, mesmo contábil, tenho que considerar regular com ressalva desde que não venha de um processo anterior que houve determinação. Nesse caso,
no primeiro item, apesar de ser nove mil e poucos reais, concordo com o conselheiro, porque realmente
percentualmente, não é representativo, mas houve
uma variação patrimonial, então quantitativa. E o estudo de avaliação atuarial, efetivamente trazia isso.
Porque as informações não permitiam que se tivesse
uma visão da situação atuarial do instituto. Se foi
completada em 2018 com informação do.e outras informações decorrentes de uma reavaliação feita lá no
próprio instituto, acho que não afeta. No exercício,
efetivamente, eles tinham informações e estavam trabalhando com informações de cálculo atuarial inadequado. Isso se acertou em 2017. Temos vários exercícios que eles praticaram essa incorreção. Em razão
disso, mantenho o posicionamento que está expresso
na proposta de voto.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Solicito vista
do processo. Peço para juntar as notas taquigráficas.
E proclamo o resultado na forma relatada. Tem mais

algum?” SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI – “O Processo TC-06479/2017-1, que é
do Instituto de Previdência de Itapemirim, PCA 2016.”
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES – “Queria pedir a vossa excelência
que adiasse para a próxima a sessão.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI –
“Minha intenção, quando adiei, era para tentar alinhar com o conselheiro Domingos. A minha proposta é
que os três processos, que estão em pauta, o de Fundão, de Itapemirim e o de Iconha, que decidamos no
mesmo dia.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Como pedi vista de
um, vou pedir dos outros.” O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – “Porque aí ficaria
o de Fundão, com o conselheiro Domingos. Aí decidiríamos, talvez, daqui a duas semanas.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – “Concordo. Então, proclamo o resultado na forma relatada, aprovado pelo Plenário da Câmara.” –
ORDEM DO DIA – Julgamento dos 86 processos constantes da pauta, fls. 26 a 38, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES,
declarou encerrada a sessão às 12 horas e 05 minutos,
convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros e senhor procurador para a próxima sessão
ordinária, a ser realizada no dia 02 de outubro 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 procuwww.tce.es.gov.br

rador.
PAUTA DA ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA – 25/9/2019

CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 02791/2006-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classificação: Auditoria Ordinária
Exercício: 2005
Responsável: JOAO GUERINO BALESTRASSI
Deliberações: Acórdão. Reconhecer prescrição parcial.
Acolher razões de justificativas. Extinção com resolução
de mérito. Arquivar.
Processo: 04994/2007-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2003
Responsável: JOAO CARLOS LORENZONI [ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo: 01729/2009-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Aracruz
Quarta-feira, 9 de outubro de 2019
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2008
Apensos: 01144/2009-8, 07596/2008-9
Responsável: GILBERTO FURIERI, ISMAEL DA ROS
AUER [PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300ES), THIAGO LINHARES BATISTA (OAB: 16141-ES)]
Deliberações: Adiado
Processo: 06072/2012-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Montanha
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável: CARLOS ALBERTO DEPOLLO, GILBERTO
AVILA DOS SANTOS, IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES, JEFFERSON MONFARDINI SELLIN, MATEUS ROBERTE CARIAS, ROSA HELENA ROBERTE CARDOSO CARIAS, ROSILENE TRINDADE RODRIGUES CARIAS, URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo: 06568/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Apensos: 01723/2018-1, 05024/2014-1
Responsável: ADELINO CANAL, ADELMO HUPP, ALMIR
VASCONCELOS NEVES [BRUNO MARTINS DE ANDRADE
(OAB: 12866-ES), FELIPE PICOLI BRITO (OAB: 20496-ES)],
ANDRE RAFAEL GOMES [BRUNO MARTINS DE ANDRADE

(OAB: 12866-ES), FELIPE PICOLI BRITO (OAB: 20496-ES)],
ANTONIO WILSON FIOROT, AUTO POSTO ZEZERE LTDA,
AUTOCENTER TRES R PNEUS LTDA - EPP [PAULO CEZAR
ALVES DE OLIVEIRA (OAB: 7522-ES)], DAVID CANAL [PAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA (OAB: 7522-ES)], EDINALIA SILVA DE ALMEIDA, GERBIS SANTOS, GILDENE PEREIRA DOS SANTOS [ALEXANDRE ZAMPROGNO (OAB: 7364ES), ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES), ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], J. P. QUEIROZ - ZE QUEIROZ SOM E PROPAGANDA [BRUNO MARTINS DE ANDRADE (OAB: 12866-ES), FELIPE PICOLI BRITO
(OAB: 20496-ES)], JOSE ALUIZIO BRUNELLI [DINAH PATRICIA RIBEIRO GAGNO (OAB: 313B-ES), JOSE MARIA RAMOS GAGNO (OAB: 1415-ES), LEONARDO PICOLI GAGNO
(OAB: 31456-DF, OAB: 10805-ES)], JOSE DIAS DO NASCIMENTO, KLEITON MENESES PEREIRA [BRUNO MARTINS DE ANDRADE (OAB: 12866-ES), FELIPE PICOLI BRITO (OAB: 20496-ES)], MARCOS ROBERIO FONSECA DOS
SANTOS, MARIA JOSE DIRR CAMPOSTRINI [VITOR VICENTE GUANANDY (OAB: 21789-ES)], RITA CANAL [PAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA (OAB: 7522-ES)], ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI [VITOR VICENTE GUANANDY (OAB: 21789-ES)], VINICIUS CANAL [PAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA (OAB: 7522-ES)], WELLINGTON
BARBOSA RODRIGUES [MARCOS ROBERIO FONSECA
DOS SANTOS (OAB: 8341-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta
Processo: 04040/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2017
Responsável: LUCIANO DE PAIVA ALVES, THIAGO PECAwww.tce.es.gov.br

NHA LOPES [FERNANDO SANTOS MOURA]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 02080/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES,
Santa Teresa, GREGÓRIO ROCHA VENTURIM)
Responsável: ERIKA HELENA SCHINEIDER, GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Total: 7 processos
CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 01052/2014-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Viana
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
Apensos: 09076/2017-1
Interessado: CAMARA VIANA
Responsável: ADRIANO FRANCISCO ROCHA, ALCIMAR
MARIANO DE MORAIS, ALDASIR DA PENHA CARDOSO,
ANTONIO CEZAR LAZARO [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA
SILVA (OAB: 16046-ES)], CARLOS GAMA DE ALMEIDA,
EDSON ALVES DA SILVA, ELSON ALVES DA SILVA, FLAVIO
FABIANO, MARTHA PASSINE SIQUEIRA GERA, PAULO
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CESAR CUNHALIMA DO NASCIMENTO

tação

GO PATERLINI MONJARDIM

Deliberações: Decisão. Deferir parcelamento. Ao MPC.

Representante: JOCIMAR PAGANINI PEDRUZZI

Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, LUCIANE NUNES DE SOUZA

Processo: 00988/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de São Gabriel da Palha
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida

Responsável: FABRICIO PETRI, JANAINA PETRI PASSAMANI FERNANDES, LEONARDO ANTONIO ABRANTES,
MUNICIPIO DE ANCHIETA
Deliberações: Acórdão. Extinção sem resolução de mérito. Arquivar.

Representante: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA - ES

Unidade gestora: Câmara Municipal de Águia Branca

Responsável: HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Adiamento: 2ª Sessão

Exercício: 2018

Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta

Interessado: JOAO MILTON QUIUQUI

Processo: 03858/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Processo: 08510/2019-1

Responsável: AMARILDO FRANSKOVIASK [JONDERSON
DE ALMEIDA GARCIA (OAB: 9816-ES), JONDERSON DE ALMEIDA GARCIA (OAB: 9816-ES)]

Deliberações: Adiado
Processo: 04265/2018-7

Deliberações: Acórdão. Conhecer. Indeferir cautelar. Improcedência. À SEGEX para analisar viabilidade de realização de auditoria. Arquivar.
Processo: 12659/2019-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Educação Infantil
de Viana
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2018
Responsável: LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Exercício: 2017
Responsável: HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL

Terceiro interessado: SPLENDOR EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA

Total: 9 processos

Processo: 08540/2019-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Iconha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo: 04074/2009-1

Exercício: 2018

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Colatina

Interessado: MARCELO LOVATI MACARINI

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de A�lio Vivácqua

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: JOSE ANTONIO MARCONSINI

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Exercício: 2017

Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Exercício: 2008

Responsável: ANTONIO THADEU TARDIN GIUBERTI
Deliberações: Adiado
Processo: 04787/2019-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Represen-

Processo: 10136/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: LENNON MONJARDIM DE ARAUJO, THIA-

www.tce.es.gov.br

Interessado: ELIANA MARA SOBRAL LIMA, HELIO HUMBERTO LIMA FILHO
Responsável: ELCIO MARTINS LOURENCO, HELIO HUMBERTO LIMA, JUAREZ MARQUEZ MARCELINO
Deliberações: Acórdão. Deixar de converter em TCE. Deixar de instaurar incidente de inconstitucionalidade. ReQuarta-feira, 9 de outubro de 2019
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conhecer prescrição parcial. Acolher parcialmente razões
de justificativas. Extinção com resolução de mérito. Arquivar.
Processo: 04077/2009-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2008
Interessado: PREFEITURA AFONSO CLAUDIO
Responsável: EDELIO FRANCISCO GUEDES [ROBERTA DE
VARGAS VIEIRA (OAB: 10247-ES)]

MEYER MIERTSCHINK DE JESUS (OAB: 18257-ES), VALMIR
SILVA COUTINHO GOMES (OAB: 7556-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: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul

Deliberações: Acórdão. Devolvido. Deixar de converter
em TCE. Deixar de aplicar multa, tendo em vista a prescrição. Rejeitar preliminares de ilegitimidade passiva. Acolher razões de justificativas de Flávio Lucio, Armindo e
empresa Transwestphal. Acolher parcialmente razões de
justificativas de Angelo, Luciano Viana, Antonio, José Carlos, Paulo Roberto, Leonardo, Luciano Leite, Edna, Jonas,
Luciano Gonçalves, empresa Petro. Deixar de expedir determinação. Arquivar.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Processo: 06021/2012-3

Deliberações: Acórdão. Deixar de converter em TCE. Reconhecer prescrição parcial. Acolher parcialmente razões
de justificativas. Deixar de expedir Determinação. Recomendação. Considerar prejudicada análise item 3d. Arquivar.
Processo: 02598/2010-1

Exercício: 2009

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Sooretama

Apensos: 08086/2010-5

Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida

Interessado: PREFEITURA MIMOSO SUL

Interessado: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS

Responsável: ALLAN ALVES FRAGA, ALMIRA XAVIER DA
SILVA, AMBIENTAL URBANIZACAO E SERVICOS EIRELI,
ANGELO GUARCONI JUNIOR [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA
SILVA (OAB: 16046-ES)], 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), MAYKE

Responsável: CARLOS SERGIO TINTORI DE OLIVEIRA,
ELIZANGELA FERRAZ SANT ANNA MIRANDA, ESMAEL
NUNES LOUREIRO, FILIPE VENTURINI SIGNORELLI [FILIPE VENTURINI SIGNORELLI], JAIR ANTONIO GUASTI, JOANA DA CONCEICAO RANGEL, MACIEL FERREIRA COUTO, MATEUS ROBERTE CARIAS, ROSA HELENA ROBERTE CARDOSO CARIAS, ROSILENE TRINDADE RODRIGUES
CARIAS, SAMIRA MAGNAGO DA SILVA, TANIA RODRIGUES DE FRANCA [TANIA RODRIGUES DE FRANÇA], UBIwww.tce.es.gov.br

RATAN ROBERTE CARDOSO PASSOS, URBIS - INSTITUTO
DE GESTAO PUBLICA, WESLEM SANTANA FERREIRA
Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar pena de inabilitação p/ Ismael, Maciel, Jair, Carlos e Samira. Deixar de
aplicar pena de inidoneidade para Urbis. Arquivar.
Processo: 05516/2015-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: PREFEITURA GUARAPARI
Responsável: ORLY GOMES DA SILVA [JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597-ES), MARCOS PAULO GOMES
DIAS (OAB: 15044-ES), OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES)]
Deliberações: Acórdão. Irregular sem efeitos para inelegibilidade. Multa R$3000. Determinações. Arquivar.
Processo: 06350/2018-7
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Fundão
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: ALEX GEAQUINTO LEAL, EDMILSON CARVALHO DE ARAUJO, ROBERTA PEDRONI GORZA, ROBSON CLER RODRIGUES
Deliberações: Adiado
Processo: 02861/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2016
Quarta-feira, 9 de outubro de 2019
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Responsável: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.

Deliberações: Acórdão. Sustentação oral. Deixar de aplicar multa. Arquivar.
Processo: 12801/2019-9

Total: 13 processos
CONSELHEIRO SUBSTITUTO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Processo: 08871/2019-4

Unidade gestora: Companhia de Transportes Urbanos da
Grande Vitória

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

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

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

Representante: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DOS TERMINAIS DA GRANDE VITORIA-GV [MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO (OAB: 14586-ES), RIBEIRO FIALHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERGIO PADILHA MACHADO (OAB:
9950-ES)]

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: NEILA JOELMA SCALSER COIMBRA, RAPHAEL TRES DA HORA

Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.

Terceiro interessado: Unidade Gestora (Ministério Público do Estado do Espírito Santo)

Processo: 06475/2017-1

Responsável: RITA DE CASSIA FONTES
Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.
Processo: 09059/2019-3
Unidade gestora: Secretaria de Suprimentos de Aracruz
Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão
Responsável: IVAN VICENTE PESTANA
Deliberações: Acórdão. Deixar de aplicar multa. Arquivar.
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
Responsável: ROGERIO FEITANI
Deliberações: Processo retirado de pauta.
Processo: 10037/2019-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Ibatiba

Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Adiado
Processo: 14826/2019-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Embargos de Declaração
Interessado: ALENCAR MARIM, CARLOS RUBENS DA SILVA, CLEMILDA CAMPOS BARROS, FABIO BASTIANELLE DA
SILVA, LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA

Classificação: Controle Externo > Fiscalização > Omissão

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

Responsável: NILCILAINE HUBNER FLORINDO

Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.
www.tce.es.gov.br

Processo: 03213/2015-3

Exercício: 2014
Responsável: MARIA DULCE RUDIO SOARES [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], SILVERIO GUZZO

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Iconha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: JOAO PAGANINI [JOSE MANOEL MONTEIRO DE CASTRO], JOSE MANOEL MONTEIRO DE CASTRO,
MARCOS JOSE BEIRIZ SOARES, NADIA BELMOCK LOVATTI
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader Borges.
Processo: 06479/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Quarta-feira, 9 de outubro de 2019
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do Município de Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

Processo: 05688/2011-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Responsável: FLAVIO DA SILVA RIBEIRO, LUCIANO DE
PAIVA ALVES, WILSON MARQUES PAZ

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Adiamento: 1ª Sessão

Deliberações: Decisão. Devolver à origem.

Deliberações: Adiado
Processo: 04158/2001-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ILZA GOMES REIS
Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: ROSANGELA RODRIGUES TATAGIBA

Processo: 01193/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANDREIA DE OLIVEIRA SARMENTO SOUZA
Deliberações: Decisão. Registro. Tornar parcialmente insubsistente a Decisão anterior.

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: GUARACY ROSA PASSOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03034/2017-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Cariacica
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOAO PEREIRA DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03487/2017-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
de Anchieta

Processo: 08127/2009-7

Processo: 02198/2017-7

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

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: MARIA JOSE SANT ANA

Interessado: TANIA REGINA ALVES DO CARMO

Deliberações: Decisão. Tornar parcialmente insubsistente
a Decisão anterior. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 07495/2010-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LENILDA MARIA CARVALHO ROHRR
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 02202/2017-1

Interessado: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO BARBOZA
Processo: 03537/2017-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Cariacica

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: SANDRA COELHO PINHEIRO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02447/2017-2

www.tce.es.gov.br

Interessado: LUCIANE PRUDENCIO FIGUEIREDO
Processo: 03668/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VANIA SUBTIL CARNEIRO ALCURI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03717/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos de Barra de São Francisco-Es
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GUANAIR JOSE DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04463/2017-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 01733/2019-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MILENA BERNARDINA SEIDEL FIALHO VIGNATI
Deliberações: Decisão. Arquivar.
Processo: 01735/2019-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 01732/2019-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: VANDERNEIA NEVES DOS SANTOS
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Arquivar.

Interessado: MICHELHA HENRIQUE VENANCIO SOUZA
Deliberações: Decisão. Arquivar.
Processo: 01744/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Interessado: LEIDIANI DOS ANJOS

Processo: 01736/2019-7
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: RUBINER DE OLIVEIRA BARBOSA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Processo: 01741/2019-8

Interessado: SILVESTRE DA COSTA ABREU

Interessado: MARCIA MARIA DE SOUZA BATISTA

Processo: 04821/2017-2

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Deliberações: Decisão. Arquivar.
Processo: 01745/2019-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Interessado: CAROLINE MACHADO COSTA SOARES

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Interessado: MARIANA FRANCISCA ALVES

Processo: 01738/2019-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Arquivar.
Processo: 01747/2019-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Interessado: ADEILDO PEREIRA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Interessado: ARIADNE PEREIRA TEOFILO

Processo: 01740/2019-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: RENATA ANDRADE DE OLIVEIRA DE MELO
www.tce.es.gov.br

Deliberações: Decisão. Arquivar.
Processo: 01748/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
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Interessado: HELAINY PEREIRA DIAS DAL COL

Interessado: ERIKA SIMOES MENDES VERIANO

Interessado: ADRIANA PEREIRA MOREIRA

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Processo: 01750/2019-7

Processo: 01762/2019-1

Processo: 01779/2019-5

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: CRISTINA DE MORAES SILVA

Interessado: CAMILA FERNANDES VIANA

Interessado: SARAH APARECIDA PAGOTO DOS SANTOS

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Processo: 01751/2019-1

Processo: 01764/2019-9

Processo: 01780/2019-8

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: POLYANA FERNANDES DE OLIVEIRA

Interessado: WANESSA DE VARGAS SANTOS MAGEWISKI

Interessado: PEDRO HENRIQUE PENA FREISLEBEN

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Processo: 01753/2019-1

Processo: 01774/2019-2

Processo: 01781/2019-2

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: THAUANY GOMES MATOS

Interessado: GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA

Interessado: CLEUZENIR RIBEIRO VIEIRA

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Processo: 01755/2019-1

Processo: 01775/2019-7

Processo: 01783/2019-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: ENI DIAS PEREIRA DA SILVA

Interessado: GISLANE ALVES GONCALVES MATTOS

Interessado: PHAMELA EVELYN GUEDES DOS SANTOS

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Processo: 01756/2019-4

Processo: 01778/2019-1

Processo: 01784/2019-6

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

www.tce.es.gov.br
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Interessado: MARIO CESAR CUNHA FIALHO

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Interessado: THAINA MAGGIONE DE BARROS

Interessado: LARISSA DE MATOS FERREIRA

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Processo: 01785/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: SIRLEI GONCALVES DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Arquivar.
Processo: 01787/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ADALBERTO BENTES DE MENEZES FILHO
Deliberações: Decisão. Arquivar.
Processo: 01788/2019-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: HUDSON MARCOS DE OLIVEIRA
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Arquivar.
Processo: 01795/2019-4

Processo: 01799/2019-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Interessado: ROBERTO CARLOS DA SILVA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Interessado: CAMILA CRISTINA DUARTE PIO

Processo: 01800/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Processo: 03033/2019-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Interessado: ENI DA SILVA PEREZ

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Interessado: EDIRLENE DIAS PEREIRA

Processo: 01802/2019-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Arquivar.
Processo: 13861/2019-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Interessado: JOANA D ARC DE LIMA

do Estado do Espírito Santo

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 01803/2019-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Interessado: FRANCIENI DE REZENDE CARDOSO

Interessado: CLEONILSON RAMOS TRINDADE

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Deliberações: Decisão. Arquivar.

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Processo: 01796/2019-9

Processo: 01805/2019-4

Processo: 01804/2019-1

Interessado: ANTONIO ROBIS GOLTARA
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 57 processos

Total geral: 86 processos

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
www.tce.es.gov.br
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