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Deliberações do Tribunal Pleno, Decisões Singulares e Editais de 
Citação e Audiência 

Medidas Cautelares 
 

O Plenário do Tribunal de Contas em sessão ordinária realizada em 10/12/2018, nos termos do §1º do Art. 114-A do Regimento Interno 
deste Tribunal, ratificou as seguintes medidas cautelares exaradas nos processos nºs: 

 
@REP 18/01156341 pelo(a) Auditor Gerson dos Santos Sicca em 04/12/2018,  Decisão Singular COE/GSS - 1141/2018 publicada no 

Diário Oficial Eletrônico do Tribunal em 06/12/2018. 
 
@REP 18/01112999 pelo(a) Conselheiro Cesar Filomeno Fontes em 05/12/2018,  Decisão Singular GAC/CFF - 1026/2018 publicada no 

Diário Oficial Eletrônico do Tribunal em 07/12/2018. 
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@REP 18/01107219 pelo(a) Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior em 05/12/2018,  Decisão Singular GAC/AMF - 921/2018 
publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal em 07/12/2018. 

 
@LCC 18/01094567 pelo(a) Auditor Gerson dos Santos Sicca em 19/11/2018,  Decisão Singular COE/GSS - 1007/2018 publicada no 

Diário Oficial Eletrônico do Tribunal em 07/12/2018. 
 
@REP 18/01059656 pelo(a) Auditor Gerson dos Santos Sicca em 14/11/2018,  Decisão Singular COE/GSS - 976/2018 publicada no Diário 

Oficial Eletrônico do Tribunal em 07/12/2018. 
 
@DEN 17/00814270 pelo(a) Auditor Cleber Muniz Gavi em 06/12/2018,  Decisão Singular COE/CMG - 1121/2018 publicada no Diário 

Oficial Eletrônico do Tribunal em 07/12/2018. 
 
@DEN 17/00814513 pelo(a) Auditor Cleber Muniz Gavi em 06/12/2018,  Decisão Singular COE/CMG - 1134/2018 publicada no Diário 

Oficial Eletrônico do Tribunal em 07/12/2018. 
 
@REP 18/01170760 pelo(a) Auditor Gerson dos Santos Sicca em 06/12/2018,  Decisão Singular COE/GSS - 1151/2018 publicada no 

Diário Oficial Eletrônico do Tribunal em 07/12/2018. 
 
@REP 18/01110945 pelo(a) Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior em 06/12/2018,  Decisão Singular GAC/AMF - 940/2018 

publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal em 10/12/2018. 
 

MARCOS ANTONIO FABRE 
Secretário Geral 

 

 

Administração Pública Estadual 

Poder Executivo  

Administração Direta 

 
PROCESSO Nº:@REP 18/00693220 
UNIDADE GESTORA:Secretaria de Estado da Saúde 
RESPONSÁVEL:Acélio Casagrande, Valdecir Reitz e P2 Produções e Eventos Eireli 
INTERESSADOS:Acélio Casagrande, Centro de Solucões em Eventos Eireli 
ASSUNTO: Irregularidades no Pregão Presencial n. 0740/2018, visando o registro de preços para serviços de organização e apoio logístico 
para realização de evento para a Diretoria de Vigilância Epidemiológica. 
RELATOR: Herneus De Nadal 
UNIDADE TÉCNICA:Divisão 5 - DLC/CAJU/DIV5 
DECISÃO SINGULAR:GAC/HJN - 1123/2018 
Tratam os autos de Representação interposta por CENTRO DE SOLUÇÕES EM EVENTOS EIRELI (CSEE), por intermédio de seus 
procuradores devidamente habilitados (procuração à fl. 13 dos autos), em que foram relatadas supostas irregularidades no edital Pregão 
Presencial nº 0740/2018, promovido pela SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC (SES), visando o registro de preços para serviços de 
organização e apoio logístico para realização de evento para a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, com validade de 1 (um) ano, cuja 
vencedora foi a empresa P2 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI. 
Os autos foram analisados pela Diretoria de Controle de Licitações e Contratos - DLC, que por meio do Relatório de Instrução n° DLC – 
536/2018 (fls. 495-511) sugeriu o conhecimento da representação e a realização de audiência ao Sr. Valdecir Reitz, Pregoeiro da Unidade 
Gestora. 
A DLC também sugeriu a audiência da empresa vencedora do certame posto que, se configuradas as irregularidades denunciadas, há riscos 
de possível anulação do contrato, lhe sendo facultado o exercício de defesa. 
Inicialmente, verifica-se o atendimento de todos os pressupostos de admissibilidade da peça representativa, razão pela qual deve ser 
conhecida. 
No mérito, conforme instrução técnica e documentação acostada nos autos, verifico que há fortes indícios de irregularidades, as quais ensejam 
as audiências sugeridas, a fim de que os responsáveis e interessados possam se manifestar a respeito dos fatos apontados, em atenção ao 
princípio da ampla defesa e contraditório. 
Assim, acolho na íntegra os termos do Relatório de Instrução para:  
1. CONHECER A REPRESENTAÇÃO formulada pelo Centro de Soluções em Eventos Eireli ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 19.192.248/0001-20, por intermédio de seus procuradores, em face do edital de Pregão nº 0740/2018, promovido pela 
Secretaria de Estado da Saúde (SES), visando o registro de preços para serviços de organização e apoio logístico para realização de evento 
para a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, por preencher os requisitos legais de admissibilidade. 
2. DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA da empresa P2 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
29.725.671/0001-00, para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 29, §1º da Lei Complementar (estadual) nº 202/2000 
e no inc. II do art. 5º da Instrução Normativa nº TC-021/2015, a contar do recebimento da deliberação, com fulcro no art. 46, I, b, do mesmo 
diploma legal c/c o art. 124 da Resolução nº TC-06/2001, apresente justificativas em razão da irregularidade abaixo descrita, apurada no 
Pregão Presencial nº 0740/2018, da Secretaria de Estado da Saúde (SES), tendo em vista possível decisão que leve à anulação do contrato: 
2.1. Irregularidade dos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa ―P2 Produções e Eventos Eireli‖, por atestarem serviços 
prestados em eventos ocorridos antes do registro oficial da empresa na Jucesc, em contrariedade ao art. 30, inciso II, §1º da Lei (federal) nº 
8.666/1993 (itens 2.2.2 e 2.2.3 do Relatório DLC – 536/2018). 
3. DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA do Sr. VALDECIR REITZ, Pregoeiro da Secretaria de Estado da Saúde (SES), inscrito no 
CPF/MF sob o nº 016.295.589-82, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 29, §1º da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000 e no inc. II do art. 5º da Instrução Normativa nº TC-021/2015, a contar do recebimento da deliberação, com fulcro no art. 46, I, b, do 
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mesmo diploma legal c/c o art. 124 da Resolução nº TC-06/2001, apresente justificativas em razão das irregularidades adiante descritas, 
apuradas no Pregão Presencial nº 0740/2018, passíveis de aplicação de multa e anulação do contrato: 
 3.1. Irregularidade dos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa ―P2 Produções e Eventos Eireli‖, por atestarem serviços 
prestados em eventos ocorridos antes do registro oficial da empresa na Jucesc, em contrariedade ao art. 30, inciso II, §1º da Lei (federal) nº 
8.666/1993 (itens 2.2.2 e 2.2.3 do Relatório DLC – 536/2018); 
3.2. Decisão imotivada do Pregoeiro de não realizar a diligência solicitada pelos licitantes, com base no art. 43, §3º da Lei (federal) 8.666/93 e 
item 19.8 do Pregão Presencial nº 0740/2018, objetivando verificar a autenticidade e a veracidade dos atestados de capacidade técnica 
apresentados pela P2 Produções e Eventos Eireli, devendo justificar as razões de não realizar a Diligência, com afronta ao dispositivo legal em 
destaque - art. 43, §3º da Lei (federal) 8.666/93 (item 2.2.5 do Relatório DLC – 536/2018); e 
3.3. Irregular habilitação da empresa ―P2 Produções e Eventos Eireli‖, por não preencher os requisitos de habilitação previstos no item 8.1.3.1 
do Pregão Presencial nº 0740/2018, contrariando o art. 30, inciso II, §1º da Lei (federal) nº 8.666/1993, c/c o art. 4º, inciso XIII da Lei (federal) 
nº 10.520/2002 (item 2.2.6 do Relatório DLC – 536/2018). 
4. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL, deste Tribunal, nos termos do art. 36 da Resolução n. TCE-09/2002, com a redação dada pelo art. 
7º, da Resolução nº TC-05/2005, que dê ciência da presente Decisão aos Senhores Conselheiros e Conselheiros Substitutos deste Tribunal de 
Contas. 
5. DAR CIÊNCIA da decisão e do Relatório DLC – 536/2018 a Secretaria de Estado da Saúde (Unidade Gestora) na pessoa de seu 
Secretário, Sr. Acélio Casagrande (Secretário de Estado da Saúde), ao Sr. Valdecir Reitz (Pregoeiro – Responsável), a P2 Produções e 
Eventos Eireli (empresa representada), ao Centro de Soluções em Eventos Eireli (empresa representante) e aos procuradores 
constituídos nos autos (fl. 13), conforme requerimento constante no petitório (fl. 11). 
Cumpra-se. 
Florianópolis, 28 de novembro de 2018. 
HERNEUS DE NADAL 
CONSELHEIRO RELATOR 
 

 
 
PROCESSO Nº:@REP 18/00922946 
UNIDADE GESTORA:Secretaria de Estado de Comunicação 
RESPONSÁVEL:Enio Andrade Branco 
INTERESSADOS: Dr. Sandro José Neis – Procurador-Geral de Justiça 
ASSUNTO: Inquérito Civil n. 06.2012.00004395-7 - Irregularidades na Concorrência Pública n. 002/2011 e Aditivos decorrentes, para 
contratação de serviços de publicidade e propaganda para o Governo do Estado de Santa Catarina. 
RELATOR: Herneus De Nadal 
UNIDADE TÉCNICA:Divisão 4 - DLC/CAJU/DIV4 
DECISÃO SINGULAR:GAC/HJN - 1173/2018 
Tratam os autos de representação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARNA, subscrita por seu Procurador-Geral de 
Justiça, Dr. SANDRO JOSÉ NEIS, devidamente encaminhada a Presidência dessa Casa - que determinou a sua autuação e análise (fl. 03) -  
oriunda da 26ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital, que trata do Inquérito Civil n° 06.2012.0004395-7 em trâmite naquela Promotoria, 
onde noticia possíveis irregularidades nos aditivos contratuais advindos da Concorrência Pública n° 002/2011, da SECRETARIA DE ESTADO 
DE COMUNICAÇÃO (SECOM), destinada a contratação de serviços de publicidade e propaganda para o Governo do Estado. 
Seguindo a tramitação regimental, o processo seguiu à Diretoria de Controle de Licitações e Contratações deste Tribunal (DLC), que sugeriu o 
conhecimento da representação e a Audiência do Sr. JOÃO EVARISTO DEBIASI, Secretário de Estado de Comunicação à época dos fatos e 
subscritor do Sexto Aditivo Contratual (fls. 58-82 do DVD Anexo), sobre os pontos arguidos pelo representante, tudo conforme termos do 
Relatório n. DLC- 713/2018, de 23/11/2018, às fls. 18-23. 
Dispensada a manifestação ministerial nesse primeiro momento processual e atendidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame 
da representação. 
A presente representação tem origem no Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina com a finalidade de 
analisar possíveis irregularidades na contratação de serviços de publicidade e propaganda para o Governo do Estado, decorrentes da 
Concorrência Pública n° 002/2011, dividido em 27 lotes (fl. 07), cada qual com sua respectiva agência vencedora. 
As irregularidades suscitadas pelo Ministério Público dizem respeito, especificamente, a ampliação do prazo de vigência dos contratos, que 
corresponderiam a um sexto ano aditivado, sem a devida justificativa, ultrapassando o limite legal máximo de sessenta meses (cinco anos) 
para serviços contínuos, previsto no art. 57, II, da Lei n° 8.666/93, e carecendo, ainda, da autorização da autoridade superior, por sua vez 
exigida pelo § 4º do mesmo artigo legal. 
Conforme o Parquet Estadual, já era sabido, antes de findo o contrato, da necessidade de sua renovação, não se tratando de caráter 
excepcional, mas de má gestão do funcionamento licitatório e do cumprimento das diretrizes contratuais (fl. 14). 
O Ministério Público ainda suscita que há fortes indícios de que os valores dos aditivos podem ter prejudicado a contratação mais vantajosa 
para a Administração Pública. 
Dos documentos juntados aos autos, a DLC verifica que assiste razão ao representante, pois a documentação colhida no bojo do Inquérito Civil 
demonstra que as prorrogações contratuais foram realizadas sem a observância dos requisitos legais mencionados (fl. 21). 
Em vista dos indícios de irregularidade, entendo que a presente representação está apta a ser conhecida, devendo ser ofertado ao responsável 
o direito a ampla defesa e ao contraditório. 
Ante o exposto, DECIDO: 
1. Conhecer da Representação formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARNA, por seu Procurador-Geral de 
Justiça, Dr. SANDRO JOSÉ NEIS, em que encaminha representação oriunda da 26ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital, que trata 
do Inquérito Civil n° 06.2012.0004395-7 em trâmite naquela Promotoria, onde noticia possíveis  irregularidades nos aditivos contratuais 
advindos da Concorrência Pública n° 002/2011, da SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO (SECOM), destinada a contratação de 
serviços de publicidade e propaganda para o Governo do Estado. 
2. Determinar a realização de Audiência do Sr. JOÃO EVARISTO DEBIASI, Secretário de Estado de Comunicação à época dos fatos e 
subscritor do Sexto Aditivo Contratual, nos termos do art. 29, §1º, da Lei Complementar nº 202, de 15 de dezembro de 2000, para que, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta deliberação, com fulcro no art. 46, I, b, do mesmo diploma legal c/c o art. 124 
do Regimento Interno (Resolução nº TC-06, de 28 de dezembro de 2001) e com o art. 5º, II, da Instrução Normativa n. TC-21/2015, apresente 
justificativas e/ou alegações de defesa, sob pena de multa prevista no art. 70 da Lei Complementar Estadual n. 202/2000, e, ainda, de 
conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, acerca das seguintes restrições: 
2.1. Prorrogações contratuais sem a devida justificativa e autorização da autoridade superior, bem como ausente de situações excepcionais ou 
imprevistas, em desacordo com o §4º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 (conforme item 2.2.1 do relatório DLC- 713/2018). 
3. Determinar à Secretaria Geral deste Tribunal de Contas que: 
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3.1 Proceda à ciência da presente Decisão ao responsável e ao representante, remetendo-lhes cópia do Relatório DLC- 713/2018; 
3.2 Nos termos do art. 36 da Resolução n. TC-09/2002, com a redação dada pelo art. 7º, da Resolução n. TC-05/2005, dê ciência da presente 
Decisão aos Senhores Conselheiros e Conselheiros Substitutos deste Tribunal e em cumprimento ao art. 114-A, §1º, do Regimento Interno; 
3.3 Publique a presente Decisão Singular no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas; 
3.4 Cumpridas as providências acima, encaminhe os autos à Diretoria de Controle de Licitações e Contratações para prosseguimento do feito. 
Florianópolis, em 28 de novembro de 2018. 
HERNEUS DE NADAL 
CONSELHEIRO RELATOR 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 17/00074803 
UNIDADE GESTORA:Polícia Militar do Estado de Santa Catarina 
RESPONSÁVEL:Paulo Henrique Hemm 
INTERESSADOS:Polícia Militar do Estado de Santa Catarina 
ASSUNTO: Registro de Ato de Transferência para a Reserva Remunerada de Mauri de Anhaia Dias 
DECISÃO SINGULAR:COE/GSS - 1079/2018 
Trata o presente processo de ato de transferência para a reserva remunerada de Mauri de Anhaia Dias, militar da Polícia Militar do Estado de 
Santa Catarina, submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, 
da Lei Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu à análise do ato sugerindo, no seu Relatório, ordenar o registro, no que foi 
acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer. 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro do ato transferência para a reserva remunerada, 
ratificados pelo Ministério Público de Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato transferência para a reserva remunerada do militar Mauri de Anhaia Dias, da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, no 
posto de 3º Sargento, matrícula nº 917200-9-1, CPF nº 736.534.469-53, consubstanciado no Ato nº 559/PMSC/2016, de 04/07/2016, 
considerado legal conforme análise realizada. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 27 de Novembro de 2018. 
Gerson dos Santos Sicca 
Relator 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 17/00734676 
UNIDADE GESTORA:Polícia Militar do Estado de Santa Catarina 
RESPONSÁVEL:Paulo Henrique Hemm 
INTERESSADOS:Polícia Militar do Estado de Santa Catarina 
ASSUNTO: Registro de Ato de Transferência para a Reserva Remunerada de Vanderlei Cassol 
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 1177/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de VANDERLEI CASSOL, servidor(a) do(a) Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, 
submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei 
Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu a análise do ato sugerindo no Relatório nº DAP 5740/2018 (fls. 22-25) ordenar o 
registro, no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer nº MPC/AF/2630/2018 (fl. 26). 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo Ministério Público de 
Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de Transferência Reserva Remunerada, com fundamento no art. 22, XXI, da CF/88 c/c o art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e art. 
107, da CE/89, Portaria nº 242/GEPES/DIAF/SSP/2016,  e inciso IV do § 1º c/c o inciso II do art. 50, inciso I do art. 100, inciso I do art. 103 art. 
104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, de VANDERLEI CASSOL, servidor(a) do(a) Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, 
ocupante do cargo de 3º Sargento, nível 02 04 01, matrícula nº 916801-0-1, CPF nº 625.445.199-91, consubstanciado no Ato nº 
356/PMSC/2017, de 07/04/2017, considerado legal conforme análise realizada. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 28 de Novembro de 2018. 
Luiz Roberto Herbst 
Relator 
[Assinado Digitalmente] 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 17/00811093 
UNIDADE GESTORA:Polícia Militar do Estado de Santa Catarina 
RESPONSÁVEL:Paulo Henrique Hemm 
INTERESSADO:Polícia Militar do Estado de Santa Catarina 
ASSUNTO: Registro de Ato de Transferência para a Reserva Remunerada de Antonio Carlos Graciliano de Araujo 
RELATOR: Cleber Muniz Gavi 
UNIDADE TÉCNICA:Divisão 3 - DAP/COAPII/DIV3 
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1070/2018 
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Tratam os autos do registro do ato de transferência para a reserva remunerada do militar Antonio Carlos Graciliano de Araujo, submetido à 
apreciação deste Tribunal de Contas, nos termos do art. 59, inciso III, da Constituição estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar 
estadual n. 202/2000, art. 1º, inciso IV, da Resolução n. TC 06/2001- Regimento Interno do Tribunal de Contas e da Resolução n. TC 35/2008. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal – DAP procedeu ao exame dos documentos e por meio do Relatório de Instrução n. 7431/2018 
(fls.26-28) concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro.  
O Ministério Público de Contas manifestou-se no Parecer n. MPC/2337/2018 (fl.29), de lavra da Exma. Procuradora Dra. Cibelly Farias, 
acompanhando o posicionamento do órgão de controle. 
É o relatório. 
Decido. 
O ato de pessoal submetido a registro recebeu pareceres favoráveis quanto à sua legalidade tanto pela Diretoria de Controle de Atos de 
Pessoal quanto pelo Ministério Público de Contas.  
Portanto, não havendo controvérsia nos autos acerca do seu registro, decido, com fundamento nos §§ 1º e 2º do art. 38 do Regimento Interno 
(Resolução TC 06/2001), o que segue:  
1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, inciso II, c/c art. 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202/2000, de 15 de dezembro de 2000, 
do ato de transferência para a reserva remunerada do militar ANTONIO CARLOS GRACILIANO DE ARAUJO, da Polícia Militar do Estado de 
Santa Catarina, no posto de Cabo, matrícula n. 919669-2-1, CPF n. 174.391.322-20, consubstanciado no Ato n. 674/2017, de 28/06/2017, 
considerado legal conforme análise realizada.  
2. Dar ciência da Decisão à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina – PMSC. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 28 de novembro de 2018. 
Cleber Muniz Gavi 
Conselheiro-Substituto 
Relator 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 17/00820165 
UNIDADE GESTORA:Polícia Militar do Estado de Santa Catarina 
RESPONSÁVEL:Paulo Henrique Hemm 
INTERESSADOS:Polícia Militar do Estado de Santa Catarina 
ASSUNTO: Registro de Ato de Transferência para a Reserva Remunerada de Marcio Joao de Sousa Frassetto 
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 1170/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de MARCIO JOAO DE SOUSA FRASSETTO, servidor da Polícia Militar do Estado de 
Santa Catarina, submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, 
da Lei Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu à análise do ato sugerindo, no seu Relatório, ordenar o registro, no que foi 
acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer. 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo Ministério Público de 
Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, com fundamento legal no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o Art. 4º, do Dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da CE/89 e também com base na 
portaria nº 242/GEPES/DIAF/SSP/2016 e ainda com base no inciso IV do § 1º c/c o inciso II do Art. 50, inciso I do Art. 100, inciso I do Art. 103, 
e Art. 104, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, do ato de aposentadoria de MARCIO JOAO DE SOUSA FRASSETTO, servidor da 
Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, ocupante do cargo de 3º Sargento, nível 02 04 01, matrícula nº 923464001, CPF nº 703.056.769-
20, consubstanciado no Ato nº 1221/2017, de 24/10/2017, considerado legal conforme análise realizada. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 28 de Novembro de 2018. 
Luiz Roberto Herbst 
Relator 
[Assinado Digitalmente] 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 17/00842800 
UNIDADE GESTORA:Polícia Militar do Estado de Santa Catarina 
RESPONSÁVEL:Paulo Henrique Hemm 
INTERESSADOS:Polícia Militar do Estado de Santa Catarina 
ASSUNTO: Registro de Ato de Transferência para a Reserva Remunerada de Aloir Moraes da Silva 
DECISÃO SINGULAR:COE/GSS - 1080/2018 
Trata o presente processo de ato de transferência para a reserva remunerada de ALOIR MORAES DA SILVA, militar da Polícia Militar do 
Estado de Santa Catarina, submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 
1º, inciso IV, da Lei Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu à análise do ato sugerindo, no seu Relatório, ordenar o registro, no que foi 
acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer. 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro do ato transferência para a reserva remunerada, 
ratificados pelo Ministério Público de Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato transferência para a reserva remunerada do militar ALOIR MORAES DA SILVA, da Polícia Militar do Estado de Santa 
Catarina, no posto de 3º Sargento, matrícula nº 915813801, CPF nº 560.289.549-34, consubstanciado no Ato nº 1438/2017, de 07/12/2017, 
considerado legal conforme análise realizada. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. 
Publique-se. 
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Florianópolis, em 27 de Novembro de 2018. 
Gerson dos Santos Sicca 
Relator 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00001107 
UNIDADE GESTORA:Polícia Militar do Estado de Santa Catarina 
RESPONSÁVEL:Paulo Henrique Hemm 
INTERESSADOS:Polícia Militar do Estado de Santa Catarina 
ASSUNTO: Registro de Ato de Transferência para a Reserva Remunerada de Roselino Jose de Melo 
RELATOR: Sabrina Nunes Iocken 
UNIDADE TÉCNICA:Divisão 3 - DAP/COAPII/DIV3 
DECISÃO SINGULAR:COE/SNI - 1014/2018 
Tratam os autos da análise de ato de transferência para reserva remunerada, o qual foi submetido à apreciação deste Tribunal nos termos do 
disposto no artigo 59, inciso III da Constituição Estadual, no artigo 1º, inciso IV da Lei Complementar nº 202/00, no artigo 1º, inciso IV do 
Regimento Interno do Tribunal de Contas (Resolução nº TC-06/01) e na Resolução nº TC-35/08. 
O ato sob exame foi fundamentado no artigo 22, XXI, da CF/88 c/c o artigo 4º, do Decreto Lei n. 667/69 e artigo 107, da CE/89 e também com 
base na portaria nº 2400/GEREH/DIGA/GAB/SSP/2010 e ainda com base no inciso IV do § 1º e inciso II do artigo 50, inciso I do artigo 100, 
inciso I do artigo 103, e artigo 104, da Lei n. 6.218, de 10 de fevereiro de 1983. 
A Diretoria de Atos de Pessoal (DAP) elaborou o Relatório Técnico n. 7221/2018, assinado pelo Auditor Fiscal de Controle Externo Diego Jean 
da Silva Klauck, no qual sugeriu ordenar o registro do ato de transferência para reserva remunerada.   
O Ministério Público de Contas, no Parecer n. 2307/2018, de lavra da Exma. Procuradoraa Dra. Cibelly Farias, acompanhou o posicionamento 
do Corpo Instrutivo. 
Vindo o processo à apreciação desta Relatora, destaco que o ato sob exame está em consonância com os parâmetros constitucionais e legais 
vigentes. O discriminativo das parcelas componentes dos proventos foi devidamente analisado e os dados pessoais e funcionais do militar 
foram discriminados no anexo do Relatório elaborado pela DAP.  
Diante do exposto e considerando a manifestação da (DAP) e o Parecer do Ministério Público junto a este Tribunal, ambos opinando pelo 
registro ato de transferência para reserva remunerada, depois de analisar os autos, com fundamento nos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do artigo 38 do 
Regimento Interno, bem como no disposto no parágrafo único do artigo 34 da Lei Complementar n. 202/00, DECIDO:  
1.  Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar nº 202/2000, do ato de 
transferência para a reserva remunerada do militar ROSELINO JOSE DE MELO, da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, no posto de 3º 
Sargento, matrícula nº 917805-8-1, CPF nº 768.762.689-34, consubstanciado no Ato 624/PMSC/2016, de 11/07/2016, considerado legal 
conforme análise realizada. 
2.  Dar ciência da Decisão à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. 
Publique-se.  
Florianópolis, 27 de novembro de 2018. 
Sabrina Nunes Iocken 
Relatora 
 

Fundos 

 
PROCESSO N.:REC-18/00489967 
UNIDADE GESTORA:Fundo de Desenvolvimento Social - Fundosocial 
EMBARGANTE 
PROCURADORES:Laurimar Gross e Sandro Volpato 
ASSUNTO: Recurso de Embargos de Declaração da decisão exarada no processo TCE-13/00427652. 
DECISÃO SINGULAR:GAC/AMF - 198/2018 
Tratam os autos de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo Sr. Irio Heidemann, Presidente do Centro Comunitário Alto Rio dos 
Índios em 2009, contra o Acórdão n. 0120/2018, exarado no processo TCE n. 13/00427652, que possui o seguinte teor: 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões 
apresentadas pelo Relator e com fulcro nos arts. 59 da Constituição Estadual e 1° da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, em: 
6.1. Julgar irregulares, com imputação de débito, na forma do art. 18, III, ―d‖, c/c o art. 21, caput, da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, 
as contas de recursos repassados ao Centro Comunitário Alto Rio dos Índios pelo FUNDOSOCIAL, através da Nota de Empenho n. 3794, de 
11/11/2009, no valor de R$ 30.000,00. 
6.2. Condenar, SOLIDARIAMENTE, nos termos do art. 18, §2°, da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, o Sr. ÍRIO HEIDEMANN - 
Presidente do Centro Comunitário Alto Rio dos Índios em 2009, inscrito no CPF sob o n. 916.165.909-63, a pessoa jurídica CENTRO 
COMUNITÁRIO ALTO RIO DOS ÍNDIOS, inscrita no CNPJ sob o n. 95.780.805/0001-01, o Sr. ROBSON ROMAGNA LUNARDI, prestador do 
serviço, inscrito no CPF sob o n. 770.190.599-53, e a Sra. NEUSELI JUNCKES COSTA, inscrita no CPF sob o n. 569.986.869-00, ao 
pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos, 
fixando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Acórdão no Diário Oficial Eletrônico do TCE – DOTC-e -, para 
comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento do valor do débito ao Tesouro do Estado, atualizado monetariamente e acrescido dos 
juros legais (arts. 21 e 44 da citada Lei Complementar), calculados a partir da data da ocorrência do fato gerador do débito, ou interporem 
recurso na forma da lei, sem o quê, fica desde logo autorizado o encaminhamento da dívida para cobrança judicial (art. 43, II, da Lei 
Complementar n. 202/2000), conforme segue: 
6.2.1. Responsabilidade do Sr. ÍRIO HEIDEMANN e da pessoa jurídica CENTRO COMUNITÁRIO ALTO RIO DOS ÍNDIOS, já qualificados, em 
razão da: 
6.2.1.1. ausência de comprovação material da realização do objeto proposto com os recursos repassados pelo FUNDOSOCIAL, não 
demonstrando a boa e regular aplicação dos recursos públicos, em descumprimento aos arts. 144, §1º, da Lei Complementar (estadual) n. 
381/2007, 9º da Lei (estadual) n. 5.867/1981 e 49 e 52 da Resolução n. TC-16/1994; 
6.2.1.2. ausência de apresentação do documento comprobatório da despesa realizada, em afronta aos arts. 24, IX e §§1º e 5º, do Decreto 
(estadual) n. 307/2003, 46, parágrafo único, 49, 52, II e III, e 59, da Resolução n. TC-16/1994 e 144, §1º, da Lei Complementar (estadual) n. 
381/2007. 
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6.2.2. Responsabilidade do Sr. ROBSON ROMAGNA LUNARDI, já qualificado, por irregularidade que concorreu para a ocorrência do dano, em 
face de ter recebido valores oriundos do erário sem a devida contraprestação dos serviços, em desacordo com os princípios contidos no art. 
37, caput, da Constituição Federal e com fulcro nos arts. 70, parágrafo único, c/c o art. 71, II, da Constituição Federal, e 16 da Constituição 
Estadual, contribuindo para ausência de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos, infringindo os arts. 144, §1º, da Lei 
Complementar (estadual) n. 381/2007 e 49 e 52, II, e 59 da Resolução n. TC-16/1994. 
6.2.3. Responsabilidade da Sra. NEUSELI JUNCKES COSTA, já qualificada, em virtude da concessão irregular de recursos públicos por meio 
de esquema paralelo aos procedimentos estabelecidos na legislação e sem observância dos requisitos legais e regulamentares indispensáveis 
para o repasse, em descumprimento ao estabelecido nos arts. 2º e 6º da Lei (estadual) n. 5.867/1981, bem como caracterizando violação aos 
princípios contidos nos arts. 37, caput, da Constituição Federal e 16 da Constituição Estadual. 
6.3. Aplicar aos Responsáveis adiante discriminados, com fundamento no art. 68 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000 c/c o art. 108, 
caput, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução n. TC-06/2001), as multas a seguir relacionadas, fixando-lhes o prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da publicação deste Acórdão no Diário Oficial Eletrônico do TCE - DOTC-e -, para comprovarem a este Tribunal de Contas o 
recolhimento ao Tesouro do Estado das multas cominadas, ou interporem recurso na forma da lei, sem o quê, fica desde logo autorizado o 
encaminhamento da dívida para cobrança judicial, observado o disposto nos arts. 43, II, e 71 da citada Lei Complementar: 
6.3.1. ao Sr. ÍRIO HEIDEMANN, já qualificado, multa de 100% (cem por cento) do valor do dano constante do item 6.2 deste Acórdão, no 
montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) atualizado monetariamente, pela: 
6.3.1.1. ausência de comprovação material da realização do objeto proposto com os recursos repassados pelo FUNDOSOCIAL, não 
demonstrando a boa e regular aplicação dos recursos públicos, em descumprimento aos arts. 144, §1º, da Lei Complementar (estadual) n. 
381/2007, 9º da Lei (estadual) n. 5.867/1981 e 49 e 52 da Resolução n. TC-16/1994; 
6.3.1.2. ausência de apresentação do documento comprobatório da despesa realizada, em afronta aos arts. 24, IX e §§1º e 5º, do Decreto 
(estadual) n. 307/2003, 46, parágrafo único, 49, 52, II e III, e 59, da Resolução n. TC-16/1994 e 144, §1º, da Lei Complementar (estadual) n. 
381/2007. 
6.3.2. ao Sr. ROBSON ROMAGNA LUNARDI, já qualificado, multa de 100% (cem por cento) do valor do dano constante do item 6.2 deste 
Acórdão, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) atualizado monetariamente, por irregularidade que concorreu para a ocorrência do 
dano, em face de ter recebido valores oriundos do erário sem a devida contraprestação dos serviços, em desacordo com os princípios contidos 
no art. 37, caput, da Constituição Federal e com fulcro no art. 70, parágrafo único, c/c os arts. 71, II, da Constituição Federal e 16 da 
Constituição Estadual, contribuindo para ausência de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos, infringindo o art. 144, 
§1º, da Lei Complementar (estadual) n. 381/2007 e 49 e 52, II, e 59 da Resolução n. TC-16/1994. 
6.3.3. à Sra. NEUSELI JUNCKES COSTA, já qualificada, multa de 100% (cem por cento) do valor do dano constante do item 6.2 deste 
Acórdão, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) atualizado monetariamente, pela concessão irregular de recursos públicos por meio de 
esquema paralelo aos procedimentos estabelecidos na legislação e sem observância dos requisitos legais e regulamentares indispensáveis 
para o repasse, em descumprimento ao estabelecido nos arts. 2º e 6º da Lei (estadual) n. 5.867/1981, bem como caracterizando violação aos 
princípios contidos nos arts. 37, caput, da Constituição Federal e 16 da Constituição Estadual. 
6.4. Declarar os Srs. Írio Heidemann e Robson Romagna Lunardi e a pessoa jurídica Centro Comunitário Alto Rio dos Índios impedidos de 
receber novos recursos do erário até a regularização do presente processo, consoante dispõem os arts. 16, §3º, da Lei (estadual) n. 
16.292/2013 e 39 do Decreto (estadual) n. 1.310/2012. 
6.5. Remeter o resultado do julgamento ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina – MPSC -, em cumprimento ao disposto no art. 18, 
§3º, da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, para ciência dos fatos descritos nestes autos e adoção das providências cabíveis. 
6.6. Dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto do Relator que o fundamentam: 
6.6.1. aos Responsáveis nominados no item 3 desta deliberação; 
6.6.2. aos procuradores constituídos nos autos; 
6.6.3. à Secretaria de Estado da Fazenda; 
6.6.4. à Diretoria de Auditoria-geral da SEF. 
Seguindo os autos os trâmites regimentais, foram encaminhados à Diretoria de Recursos e Reexames, que, analisando os pressupostos de 
admissibilidade por meio do Parecer DRR n. 338/2018 (fl. 12-15), concluiu pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade. 
Os autos foram redistribuídos nos termos da Decisão n. 0107/2018, exarada nos autos do processo ADM n. 18/80044401 (fls. 16-17). 
Considerando o retorno deste relator às atividades no TCE/SC no dia 26 de novembro de 2018, o processo retornou à relatoria original. 
Vindo os autos à apreciação deste relator, após análise do presente Recurso de Embargos de Declaração, verifico que a conclusão da DRR 
pela intempestividade do apelo decorreu do fato de o mesmo ter sido protocolado em 02/07/2018, quando já transcorrido integralmente o prazo 
legal estabelecido no art. 78 da Lei Complementar (LC) n. 202/2000, tendo em conta que a Decisão recorrida foi publicada no DOTC-e n. 2410, 
de 11/05/2018. 
Ponderou ainda a DRR que, a partir da contagem do prazo para propositura de recurso a partir da notificação do responsável, e não da 
publicação, o Embargante foi notificado pelo Aviso de Recebimento (fl. 381v dos autos originais) em 15/06/2018 (sexta-feira). Por 
consequência, o prazo para a oposição de Embargos de Declaração iniciou em 18/06/2018 (2ª feira) e encerrou em 27/06/2018 (4ª feira). 
Contudo, os Embargos de Declaração foram protocolados em 02/07/2018 (2ª feira), ou seja, fora do prazo recursal de 10 dias (atraso de 5 
dias). 
Acrescentou a DRR também que, ainda que se considerada a data da postagem (28/06/2018), o recurso igualmente seria intempestivo. 
Por fim, registrou a DRR que não restou configurada quaisquer das hipóteses previstas no artigo 135, § 1º, da Resolução TC 06/2001 
(Regimento Interno deste Tribunal), que elenca os casos de superação de intempestividade. 
Entendo ser adequada a conclusão da DRR pela intempestividade dos Embargos de Declaração. 
Destaco que, em diversas oportunidades, determinei a superação da intempestividade, considerando como efetiva ciência da Decisão o 
recebimento, pelo Recorrente, de ofício encaminhado pela Secretaria-Geral deste Tribunal, e não a data da publicação da Decisão no DOTC-e. 
Para tanto, fiz uso do princípio do contraditório e da ampla defesa, levando em consideração que a publicação da Decisão no Diário Oficial 
eletrônico é uma ciência fictícia. 
E a DRR, por sua vez, também vem admitindo a possibilidade da contagem do prazo para propositura de Recurso da publicação ou da 
notificação ao Recorrente, o que acontecer por último. 
Sob esse aspecto, conforme demonstrou a DRR, verifico que permanece inalterada a intempestividade do apelo.  
Além disso, igualmente superei a intempestividade de recursos que foram protocolados com pequenos atrasos, invocando para tanto o 
princípio do formalismo moderado nos processos no âmbito dos Tribunais de Contas. Nessas hipóteses, contudo, este Relator sempre se aliou 
ao fato de constatar que a peça recursal trazia razões de fato e de direito capazes de ensejar a modificação da decisão recorrida – o que não 
se vislumbra nos presentes autos.  
As razões recursais aqui apontam omissões inexistentes, em clara tentativa de rediscutir o mérito da decisão combatida. O Embargante 
aborda, em síntese, a pretensa aplicação do art. 29, §2º, do Estatuto Social do Centro Comunitário Alto Rio dos Índios para não responder 
pelas obrigações assumidas pela entidade e que o objeto ―Construção do Memorial Cultural Santa Rosa de Lima‖ teria sido executado e pago, 
mas que este Tribunal não teria requisitado documentos ou informações complementares. Ressalto, inclusive, que a primeira alegação foi 
analisada nos autos originais. 
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Reforço, ainda, que os argumentos dos Embargos de Declaração foram reprisados nos autos do Recurso de Reconsideração n. 18/00501924, 
interposto pelo Sr. Irio Heidemann no dia 04/07/2018 (4ª feira), e de Relatoria do Conselheiro César Filomeno Fontes. 
Seguindo a mesma linha de raciocínio, considerando que o recebimento pelo Embargante do ofício TCE/SEG n. 7.860/2018 se deu em 
15/06/2018 (6ª feira), o prazo para a oposição do Recurso de Reconsideração, que é mais elástico, ou seja, de 30 (trinta) dias, iniciou em 
18/06/2018 (2ª feira) e encerrou em 17/07/2018 (3ª feria), o que aponta para a tempestividade do apelo.  
Entendo, diante do contexto, que não haverá prejuízo, uma vez que a matéria poderá ser adequadamente rediscutida nos autos do Recurso de 
Reconsideração n. 18/00501924. 
Assim sendo, concluo pela inexistência de motivos que sustentem a superação da intempestividade, seja pela impossibilidade de aplicação das 
hipóteses previstas no §1º do art. 135 do Regimento Interno, seja pela permanência da intempestividade ainda que se considere a ciência via 
ofício deste Tribunal, e também por não haver qualquer elemento nas razões recursais que enseje a modificação da decisão recorrida. 
Diante disso, acolho o parecer emitido nos autos, posicionando-me pelo não conhecimento do presente recurso, ante a sua intempestividade, 
deixando de atribuir, por consequência, o efeito suspensivo previsto no art. 78, §2º, da Lei Complementar n. 202/2000. 
Diante do exposto, em consonância com o parecer emitido nos presentes autos, DECIDO: 
1.1 Não conhecer do Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Sr. Irio Heidemann contra o Acórdão n. 0120/2018, exarado nos 
autos do processo TCE n. 13/00427652, na Sessão Ordinária do dia 11/04/2018, ante a sua intempestividade (art. 78, §1º, da Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (Lei Complementar n. 202/2000), sem atribuir-lhe, por consequência, o efeito suspensivo 
previsto no art. 78, §2º, do mesmo dispositivo legal. 
1.2 Determinar o arquivamento dos presentes autos. 
1.3 Dar ciência da presente Decisão Singular e do Parecer DRR n. 338/2018 ao Embargante. 
1.4 À SEG/DICM para publicação. 
1.5 Encaminhar todos os autos (REC n. 18/00489967, REC n. 18/00501924 e TCE n. 13/00427652) à Diretoria de Recursos e Reexames para 
manifestação nos autos do REC n. 18/00501924. 
Gabinete, em 6 de dezembro de 2018. 
ADIRCÉLIO DE MORAES FERREIRA JUNIOR 
CONSELHEIRO RELATOR 
 

 
 
PROCESSO Nº:@REV 16/00351040 
UNIDADE GESTORA:Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte - FUNDESPORTE 
ASSUNTO: Pedido de Revisão da decisão exarada no processo TCE-11/00363952 
RELATOR: Sabrina Nunes Iocken 
UNIDADE TÉCNICA:Assessoria Aud. Sabrina Nunes  - COE/SNI/ASS 
DECISÃO SINGULAR:COE/SNI - 1006/2018 
Tratam os autos de Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Gilmar Knaesel, ex-Secretário de Estado do Turismo, Cultura e Esporte, em face 
do Acórdão n. 0974/2014, proferido no processo de Tomada de Contas Especial n. TCE 11/00363952, cujo Relator foi o Conselheiro Luiz 
Roberto Herbst, por meio do qual as contas foram julgadas irregulares com imputação de débito. Foram aplicadas duas multas ao recorrente 
em face da aceitação do projeto sem a prévia aprovação do Conselho Estadual de Desportos e da liberação dos recursos sem a celebração do 
contrato ou outro termo formal de ajuste. 
Anteriormente havia sido interposto o Recurso de Reconsideração (REC 15/00186306), que não foi conhecido pelo Relator, Conselheiro 
Herneus de Nadal, em face da sua intempestividade (Decisão Singular n. GAC/HJN n. 20/2016). 
No presente Recurso de Revisão, o recorrente questiona sobre a aplicabilidade do Princípio da Segurança Jurídica no âmbito da Administração 
Pública, além do Princípio da Igualdade e Isonomia; suscita Voto Divergente apresentado pelo Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Junior 
no PCR - 08/00460294, a respeito da ocorrência do princípio do bis in idem no caso de infrações continuadas; faz referência ao Voto 
apresentado também pelo Conselheiro Adircélio no REC 14/0027483l, no sentido de substituir as multas aplicadas por Recomendações; cita 
normas do Tribunal de Contas de Minas Gerais; argumenta sobre o poder discricionário do gestor público que opta em conceder ou não 
incentivos para determinados eventos; e discorre a respeito da responsabilidade solidária, fazendo referência a Voto divergente apresentado 
pelo Conselheiro Luiz Eduardo Cherem no PCR 08/00624661.  
Em considerações finais, requer a anulação das multas a ele aplicadas em razão do que considera "fatos novos": a inexistência de 
responsabilidade solidária (refere-se ao já citado voto-divergente apresentado pelo Conselheiro Luiz Eduardo Cherem); existência de infração 
continuada (referindo-se ao entendimento exarado pelo Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Junior) e por fim diante da não uniformização 
dos valores das multas aplicadas. 
Ao analisar os autos, a Diretoria de Recursos e Reexames (DRR) se manifestou por meio do Parecer n. 149/2017, elaborado pela Auditora 
Fiscal de Controle Externo Silvia Letícia Listoni, no sentido de julgar o presente Recurso de Revisão e, no mérito, negar-lhe provimento, face à 
ausência de superveniência de documentos com eficácia sobre a prova produzida. 
Em seu Parecer n. MPTC/52277/2017, o Procurador Aderson Flores manifestou-se pelo não conhecimento do presente Recurso de Revisão, 
tendo em vista a inexistência dos pressupostos específicos dos incisos do artigo 83 da Lei Complementar n. 202/00.  
É o relatório. 
Analisando os autos verifico inicialmente que foram preenchidos os pressupostos genéricos para a admissibilidade do presente Recurso de 
Revisão, elencados no artigo 83, caput, da Lei Complementar n. 202/00, quais sejam: adequação, cabimento, singularidade, legitimidade e 
tempestividade. 
Lei Complementar n. 202/00 
Art. 83. A decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas transitada em julgado poderá ser revista, no prazo de 
dois anos contados do trânsito em julgado, quando se verificar:  
I — erro de cálculo nas contas;  
II — falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão que se pretende rever;  
III — superveniência de documentos, com eficácia sobre a prova produzida; e 
 IV — desconsideração pelo Tribunal de documentos constantes dos autos, com eficácia sobre a prova produzida.  
§ 1º Têm legitimidade para propor a Revisão: 
I — o responsável no processo, ou seus sucessores; e  
II — o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.  
§ 2º O pedido de Revisão não suspende a execução da decisão definitiva.  
§ 3º O provimento da Revisão ensejará a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado. 
Contudo, deve ser avaliado também o atendimento aos pressupostos específicos para a admissibilidade do referido Recurso Revisão, que 
possui estreita margem de argumentação, pois o artigo 83, da Lei Orgânica, e o artigo 143, do Regimento Interno, facultam ao peticionário 
retomar a discussão somente quando se verificar: a) erro de cálculo nas contas; b) falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha 
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fundamentado a decisão que pretende rever; c) superveniência de documentos com eficácia sobre a prova produzida; d) desconsideração pelo 
Tribunal, de documentos constantes dos autos com eficácia sobre a prova produzida. 
No presente caso, as alegações oferecidas pelo recorrente não caracterizam a superveniência de documentos com eficácia sobre a prova 
produzida, conforme demonstrou a DRR: 
[...] Com relação ao Relatório e Voto proferido pelo Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Filho, no processo PCR 08/00460294 e REC 
14/00274831, a respeito da ocorrência do princípio bis in idem, tal fato não constitui "superveniência de documentos, com eficácia sobre a 
prova produzida, consoante prescreve o art. 83, III, da LC n° 202/2000.  
Cabe frisar que o próprio Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, na Decisão Singular proferida nos autos da REV- 16/00292523, 
esclarece que seu entendimento manifestado no processo PCR-08/00460294, representava urna crítica à sistemática empregada por esta 
Corte de Contas ao julgar processos separados, quando poderiam ser examinados em conjunto, face à natureza das irregularidades apuradas.  
Para melhor compreensão, colaciona-se abaixo, trecho do referido Despacho.  
Quanto ao relatório e voto apresentado por este Conselheiro no processo PCR 08/00460294, consigno que o mesmo sintetiza crítica acerca da 
sistemática adotada por esta Corte de Contas mediante a qual, como regra, analisam-se em processos distintos irregularidades que poderiam 
ser examinadas conjuntamente em um único processo. Tal entendimento, todavia, não tem o condão de figurar como documento 
superveniente com eficácia sobre a prova produzida nos presentes autos. (Grifou-se)  
Além do esclarecimento do próprio Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, registra-se que na sessão ordinária do dia 07/12/2016, o 
Plenário desta Corte de Contas deliberou sobre diversos processos de Tomada de Contas Especial7, em que o Proponente (Sr. Gilmar 
Knaesel) figurava na condição de Responsável, nos quais a tese da aplicação do princípio do bis in idem foi devidamente refutada, conforme 
se extrai dos trechos do Voto do Relator desses processos, o Conselheiro Herneus De Nadal:  
A ofensa ao princípio do non bis in idem, como se sabe, caracteriza-se pela duplicidade de penalização aplicada ao indivíduo, em razão dos 
mesmos fatos, o que não se verifica nas situações objeto de julgamento pelo Tribunal de Contas em relação às prestações de contas 
referentes aos fundos do SEITEC.  
Tomando como premissa o último requisito de caracterização do crime continuado, transportando-o para a infração administrativa continuada e 
ao caso em análise, entendo que não há como se aplicar o instituto, visto que as inúmeras irregularidades apontadas no período que o 
Recorrente Gilmar Knaesel foi Secretário do Turismo, Cultura e Esportes, compreendem o período de 01/07/2007 a 31/03/2010, portanto, 
inaplicável o reconhecimento de que uma irregularidade decorre de uma anterior. A infração administrativa continuada, a meu critério, teria 
aplicabilidade se várias infrações fossem apuradas em uma única autuação, com a aplicação de uma única multa fixada de acordo com a 
gravidade da transgressão cometida. 
 [...] Desse modo, muito bem assentado pela Diretoria Técnica quando afirma que não há que se falar em ofensa ao princípio do non bis in 
idem, em razão de o Tribunal de Contas julgar e penalizar os atos jurídicos praticados pelo Gestor dos Fundos do SEITEC, em processos que 
possuem como objeto fatos administrativos distintos, muito embora, a irregularidade dos atos que dão origem as penalizações sejam da 
mesma natureza e tenham a mesma identidade.  
Isso porque, se estaria até mesmo estimulando comportamentos ilícitos, diante da aplicação de uma pena bem mais favorável ao infrator, ao 
contrário do que objetiva, as penalidades pecuniárias: desestimular os comportamentos antijurídicos e, ainda, incentivar as ações conforme o 
Direito.  
Entender de modo diverso conduz, necessariamente, ao absurdo de admitir-se infração sem penalidade, ou seja, verificada uma série de 
infrações decorrentes do descumprimento da legislação, com a cominação de uma única multa majorada, o sujeito passivo reincidente poderia 
cometer quantas mais infrações desejasse, sem que seu comportamento ilícito recebesse a necessária reprimenda por parte do Poder Público.  
Como se pode observar, contrariamente ao asseverado pelo Requerente, este Tribunal de Contas deixou claro que não há ocorrência de bis in 
idem em processos que possuem como objeto fatos administrativos distintos, muito embora, a irregularidade dos atos que ensejaram as 
penalizações sejam da mesma natureza e identidade.  
Ademais disso, a argumentação despendida sobre a inexistência de responsabilidade solidária do Recorrente, muito embora se concorde com 
a responsabilização subjetiva dos agentes públicos, nos termos do mencionado Acórdão do TCU além de precedentes desta Corte de Contas, 
salienta-se que no caso trazido como paradigma, a exclusão da responsabilidade do Sr. Gilmar Knaesel se deu em relação ao dano, o que não 
ocorreu em relação às muitas aplicadas.  
Assim não há que se falar em anulação das muitas que foram aplicadas ao Recorrente, pelas razões exaustivamente analisadas por esta DRR.  
Interessante salientar que a responsabilidade do Recorrente restou plenamente configurada na análise do Relator que, além de fundamentar 
seu voto no art. 23, inciso V, da Lei Complementar Estadual n° 284/200510,  destacou que houve participação efetiva do Sr. Gilmar Knaesel na 
aprovação do projeto, conforme consta do documento de fl. 33 da TCE 11/00363952, quando era esperado, que no mínimo, examinasse se 
havia nos autos a aprovação do Conselho Estadual de Desportos e o instrumento formal do contrato de apoio financeiro ou outro termo formal 
de ajuste, conforme a exigência dos artigos 11 e 16, 3°, do Decreto Estadual n° 3.115/2005.  
Assim, restou caracterizada sua conduta omissiva, quando lhe era exigível o mínimo de diligência do gestor de recursos públicos.  
Finalmente com relação aventada ausência de uniformização dos valores das multas aplicadas não é demais lembrar que os patamares 
aplicados estão dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 109, II, do Regimento Interno desta Corte de Contas.  
A gradação e individualização da multa são decididas pelo Tribunal em razão da gravidade dos atos ilegais praticados e segundo o grau de 
responsabilidade do responsável, respeitando-se os limites aplicáveis estabelecidos na Lei Orgânica e no Regimento Interno desta Corte de 
Contas. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Contas no Acórdão n° 1229/20125 exarado no REC n° 10/00725852:  
Expressamente, no tocante aos Tribunais de Contas, o art. 73, caput, da CF, assegura, no que couber, ao Tribunal de Contas da União TCU), 
o exercício das atribuições previstas no art. 96 (dispõe sobre a competência privativa dos tribunais judiciários) e, quanto aos Ministros do TCU, 
as garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do STJ (§ 3°). Extensivamente, essas disposições são 
aplicadas às Cortes de Contas Estaduais por força do art. 75 da CF. Quanto ao valor das multas, a Constituição Federal assevera que estas 
devam ser proporcionais ao dano causado ao erário (art. 71, inc. VIII).  
De todo modo, incontáveis princípios e diretrizes norteiam as ações deste Tribunal, o qual, através do Corpo Deliberativo, exara suas decisões 
com fundamentos próprios do Relator e/ou com apoio nas manifestações técnicas e/ou do Ministério Público de Contas.  
Quando se trata das multas a serem aplicadas aos responsáveis a Lei Orgânica do Tribunal de Contas Catarinense estabelece o valor máximo 
da multa (até R$ 5.000,00, art. 70, caput, Lei Complementar Estadual n. 202, de 2000); as hipóteses em que pode ser cominada; e remete ao 
Regimento Interno (RI) a gradação dessa multa (art. 70 da LC), a qual é especificada por meio dos dispositivos do art. 109 do RI (Resolução n. 
TC-06/2001).  
Ao Relator, que preside a instrução dos processos distribuídos para sua relatoria (arts. 35 da LC 202 e 123 do RI) e formula relatório e voto - 
cabe a avaliação do conteúdo do processo, a existência de ilegalidades, sua gravidade, a complexidade do(s) ato(s), reincidências e outros 
aspectos específicos - e com base nessas informações extraídas dos autos, mensurar o valor da multa a ser cominada, submetida à 
deliberação do Órgão Colegiado do Tribunal de Contas. Isto significa que a multa não constitui ato pessoal, isolado, injustificado; sua aplicação 
resulta de deliberação coletiva, o que por si só afasta hipótese de abuso de poder, e conduz seguramente para a observância do princípio da 
razoabilidade.  
[...] 
É competência do Relator e do Colegiado mensurar, segundo sua convicção, a multa a ser aplicada. (g.n.)  
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Ademais, ainda no que concerne à alegada necessidade de uniformização na aplicação das multas, cabe consignar que as decisões proferidas 
pelo Tribunal Pleno não vinculam o entendimento dos Relatores em outros processos, mesmo tratando-se de matéria semelhante, pois cada 
processo possui suas peculiaridades, as quais são analisadas levando-se em consideração vários aspectos, como, por exemplo, a 
irregularidade cometida, as provas existentes, a gravidade dos fatos, a reprovabilidade da conduta adotada pelos responsáveis, entre outras.  
Dessa forma, é perfeitamente plausível que tenham processos que resultaram em aplicação de multas com valores distintos, ainda que as 
infrações tenham sido cometidas ante à inobservância dos mesmos dispositivos legais. 
Nesses termos, considerando que o presente Pedido de Revisão não está amparado em erro de cálculo, insuficiência de documentos em que 
se tenha fundamentado a decisão que se pretende rever, superveniência de documentos com eficácia sobre a prova produzida, ou 
desconsideração de documentos constantes dos autos com eficácia sobre a prova produzida, verifico que não foram cumpridos os 
pressupostos específicos de admissibilidade do Pedido de Revisão, nos termos do que dispõe o artigo 83 da LC n. 202/00, razão pela qual 
manifesto-me por não conhecê-lo. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 27, § 1° da Resolução n. TC 09/2002, alterado pelo art. 6° da Resolução n. TC-05/2005, DECIDO: 
1. Não conhecer do Pedido de Revisão interposto contra o Acórdão n. 974/2014, exarado no processo TCE 11/00363952, por não atender aos 
requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 83, da Lei Complementar n. 202, de 15 de dezembro de 2000. 
2. Determinar o arquivamento dos presentes autos  
3. Dar ciência da Decisão Singular ao Sr. Gilmar Knaesel e ao Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte – FUNDESPORTE. 
Florianópolis, em 26 de novembro de 2018. 
Sabrina Nunes Iocken 
Relatora 
 

 

Autarquias 

PROCESSO Nº:@APE 17/00712605 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Zaira Carlos Faust Gouveia 
INTERESSADOS:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Elenice de Fatima da Rosa 
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 1164/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de ELENICE DE FATIMA DA ROSA, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, 
submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei 
Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu a análise do ato sugerindo no Relatório nº DAP 3723/2018 (fls. 56-59) ordenar o 
registro, no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer nº MPC/2188/2018 (fl. 60). 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo Ministério Público de 
Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de aposentadoria  Especial Professor Regra Transição, nos termos do art. 6º, incisos I a IV da Emenda Constitucional nº 41, 
de 19 de dezembro de 2003, c/c art. 40, § 5º da Constituição Federal,  de ELENICE DE FATIMA DA ROSA, servidor(a) do(a) Secretaria de 
Estado da Educação, ocupante do cargo de PROFESSOR, nível MAG 10 G, matrícula nº 187526401, CPF nº 579.792.439-00, 
consubstanciado no Ato nº 623/IPREV, de 16/03/2015, considerado legal conforme análise realizada. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 27 de Novembro de 2018. 
Luiz Roberto Herbst 
Relator 
[Assinado Digitalmente] 
 

 
PROCESSO Nº:@APE 17/00793680 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Adriano Zanotto 
INTERESSADOS:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Eidimar Cordeiro Rosa 
DECISÃO SINGULAR:COE/GSS - 1073/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de EIDIMAR CORDEIRO ROSA, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, 
submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei 
Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu à análise do ato sugerindo, no seu Relatório, ordenar o registro, no que foi 
acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer. 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo Ministério Público de 
Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de aposentadoria de EIDIMAR CORDEIRO ROSA, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo 
de TECNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, nível 04, referência J, matrícula nº 153115801, CPF nº 186.355.981-72, consubstanciado 
no Ato nº 3242/IPREV, de 24/11/2014, considerado legal conforme análise realizada. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 26 de Novembro de 2018. 
Gerson dos Santos Sicca 
Relator 
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PROCESSO Nº:@APE 18/00045813 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Adriano Zanotto 
INTERESSADOS:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Maria Teresa Lusa Lodi 
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 1168/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de MARIA TERESA LUSA LODI, servidor(a) do(a) Instituto de Previdência do Estado de 
Santa Catarina - IPREV, Secretaria de Estado da Educação, submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso 
III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu a análise do ato sugerindo no Relatório nº DAP 7477/2018 (fls. 50-53) ordenar o 
registro, no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer nº MPC/AF/2997/2018 (fl. 54). 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo Ministério Público de 
Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de aposentadoria Especial Professor Regra Transição, nos termos do art. 6º, incisos I a IV da Emenda Constitucional nº 41, 
de 19 de dezembro de 2003, c/c art. 40, § 5º da Constituição Federal,  de MARIA TERESA LUSA LODI, servidor(a) do(a) Instituto de 
Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV, Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de PROFESSOR, nível 29/10/07, 
matrícula nº 186258801, CPF nº 503.508.039-00, consubstanciado no Ato nº 1066/IPREV, de 12/05/2015, considerado legal conforme análise 
realizada. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 27 de Novembro de 2018. 
Luiz Roberto Herbst 
Relator 
[Assinado Digitalmente] 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00113169 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Renato Luiz Hinnig 
INTERESSADOS:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Traudi Iracema Bauermann Franzen 
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 1167/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de TRAUDI IRACEMA BAUERMANN FRANZEN, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da 
Educação, submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da 
Lei Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu a análise do ato sugerindo no Relatório nº DAP 5488/2018 (fls. 60-63) ordenar o 
registro, no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer nº MPC/AF/2988/2018 (fl. 64). 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo Ministério Público de 
Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de aposentadoria Especial Professor Regra Transição, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41 de 19.12.2003, 
combinado com o art. 40, § 5º da Constituição Federal e art. 66 da LC nº 412/08, com paridade remuneratória, conforme art. 72 da referida Lei 
Complementar, de TRAUDI IRACEMA BAUERMANN FRANZEN, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de 
PROFESSOR, nível 29/10/F, matrícula nº 201517002, CPF nº 015.142.799-24, consubstanciado no Ato nº 1510/IPREV/2015, de 29/06/2015, 
considerado legal conforme análise realizada. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 27 de Novembro de 2018. 
Luiz Roberto Herbst 
Relator 
[Assinado Digitalmente] 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00115293 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Renato Luiz Hinnig 
INTERESSADO:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Valeria Volpato Dacoreggio 
DECISÃO SINGULAR:COE/GSS - 1082/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de VALERIA VOLPATO DACOREGGIO, servidor(a) do(a) Instituto de Previdência do 
Estado de Santa Catarina - IPREV, Secretaria de Estado da Educação, submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 
59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº 
TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu à análise do ato sugerindo, no seu Relatório, ordenar o registro, no que foi 
acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer. 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo Ministério Público de 
Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de aposentadoria de VALERIA VOLPATO DACOREGGIO, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, ocupante do 
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cargo de PROFESSOR, nível MAG/10/G, matrícula nº 160795-2-1, CPF nº 586.467.449-49, consubstanciado no Ato nº 1451/IPREV/2015, de 
25/06/2015, considerado legal conforme análise realizada. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 27 de Novembro de 2018. 
Gerson dos Santos Sicca 
Relator 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00124950 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Renato Luiz Hinnig 
INTERESSADO:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Rosane Aparecida Padilha de Oliveira 
DECISÃO SINGULAR:COE/GSS - 1081/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de ROSANE APARECIDA PADILHA DE OLIVEIRA, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado 
da Educação, submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, 
da Lei Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu à análise do ato sugerindo, no seu Relatório, ordenar o registro, no que foi 
acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer. 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo Ministério Público de 
Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de aposentadoria de ROSANE APARECIDA PADILHA DE OLIVEIRA, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, 
ocupante do cargo de PROFESSOR, nível MAG/10/G, matrícula nº 199364-0-1, CPF nº 534.343.829-68, consubstanciado no Ato nº 
1547/IPREV/2015, de 30/06/2015, considerado legal conforme análise realizada. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 27 de Novembro de 2018. 
Gerson dos Santos Sicca 
Relator 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00164669 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Renato Luiz Hinnig 
INTERESSADO:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Salete Maria Zanchet Pensin 
RELATOR: Cleber Muniz Gavi 
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1075/2018 
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Salete Maria Zanchet Pensin, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, nos 
termos do art. 59, inciso III, da Constituição estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar estadual n. 202/2000, art. 1º, inciso IV, da 
Resolução n. TC 06/2001- Regimento Interno do Tribunal de Contas e da Resolução n. TC 35/2008. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal – DAP procedeu ao exame dos documentos e por meio do Relatório de Instrução n. 7332/2018 
(fls.66-69) concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro.  
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas manifestou-se no Parecer n. MPC/2379/2018 (fl.70), de lavra da Exma. Procuradora Dra. 
Cibelly Farias, acompanhando o posicionamento do órgão de controle. 
É o relatório. 
Decido. 
O ato de pessoal submetido a registro recebeu pareceres favoráveis quanto à sua legalidade tanto pela Diretoria de Controle de Atos de 
Pessoal quanto pelo Ministério Público de Contas.  
Portanto, não havendo controvérsia nos autos acerca do seu registro, decido, com fundamento nos §§ 1º e 2º do art. 38 do Regimento Interno 
(Resolução TC 06/2001), o que segue:  
1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, inciso II, c/c art. 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202/2000, de 15 de dezembro de 2000, 
do ato de aposentadoria de Salete Maria Zanchet Pensin, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de Professor, 
nível MAG-10/G, matrícula n. 161283201, CPF n. 460.933.209-44, consubstanciado no Ato n. 1591/IPREV, de 06/07/2015, considerado legal 
conforme análise realizada.  
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 28 de novembro de 2018. 
Cleber Muniz Gavi 
Conselheiro-Substituto 
Relator 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00208895 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Renato Luiz Hinnig 
INTERESSADO:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Clesio Pedrinho Wenzel 
DECISÃO SINGULAR:COE/GSS - 1085/2018 



Tribunal de Contas de Santa Catarina - Diário Oficial Eletrônico nº 2556- Terça-Feira, 11 de dezembro de 2018 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pág.13 

Trata o presente processo de ato de aposentadoria de CLESIO PEDRINHO WENZEL, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, 
submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei 
Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu à análise do ato sugerindo, no seu Relatório, ordenar o registro, no que foi 
acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer. 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo Ministério Público de 
Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de aposentadoria de CLESIO PEDRINHO WENZEL, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo 
de PROFESSOR, nível Docencia/11/G, matrícula nº 148681001, CPF nº 347.245.169-68, consubstanciado no Ato nº 1668/IPREV/2015, de 
13/07/2015, considerado legal conforme análise realizada. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 27 de Novembro de 2018. 
Gerson dos Santos Sicca 
Relator 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00250409 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Renato Luiz Hinnig 
INTERESSADOS:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV, Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Eliane Anita de Almeida 
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 1173/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de ELIANE ANITA DE ALMEIDA, servidor(a) do(a) Instituto de Previdência do Estado de 
Santa Catarina - IPREV, Secretaria de Estado da Educação, submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso 
III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu a análise do ato sugerindo no Relatório nº DAP 6765/2018 (fls. 46/48) ordenar o 
registro, no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer nº MPC/2391/2018 (fl. 49). 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo Ministério Público de 
Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de aposentadoria Especial Professor Regra Transição, nos termos do art. 6º, incisos I a IV da Emenda Constitucional nº 41, 
de 19 de dezembro de 2003, c/c art. 40, § 5º da Constituição Federal,  de ELIANE ANITA DE ALMEIDA, servidor(a) do(a) Instituto de 
Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV, Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de PROFESSOR, nível , matrícula 
nº 185084901, CPF nº , consubstanciado no Ato nº 1873, de 30/07/2015, considerado legal conforme análise realizada. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 28 de Novembro de 2018. 
Luiz Roberto Herbst 
Relator 
[Assinado Digitalmente] 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00268871 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Renato Luiz Hinnig 
INTERESSADO:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Claudia Regina de Medeiros Moreira 
DECISÃO SINGULAR:COE/GSS - 1086/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de CLAUDIA REGINA DE MEDEIROS MOREIRA, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado 
da Educação, submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, 
da Lei Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu à análise do ato sugerindo, no seu Relatório, ordenar o registro, no que foi 
acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer. 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo Ministério Público de 
Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de aposentadoria de CLAUDIA REGINA DE MEDEIROS MOREIRA, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, 
ocupante do cargo de PROFESSOR, nível MAG 11 G, matrícula nº 193835501, CPF nº 614.914.899-87, consubstanciado no Ato nº 
2060/IPREV, de 18/08/2015, considerado legal conforme análise realizada. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 27 de Novembro de 2018. 
Gerson dos Santos Sicca 
Relator 
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PROCESSO Nº:@APE 18/00315110 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Renato Luiz Hinnig 
INTERESSADO:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Claudia D'Agostini Zottis 
RELATOR: Cleber Muniz Gavi 
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1066/2018 
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Claudia D'Agostini Zottis, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, nos 
termos do art. 59, inciso III, da Constituição estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar estadual n. 202/2000, art. 1º, inciso IV, da 
Resolução n. TC 06/2001- Regimento Interno do Tribunal de Contas e da Resolução n. TC 35/2008. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal – DAP procedeu ao exame dos documentos e por meio do Relatório de Instrução n. 6760/20118 
(fls.55-57) concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro.  
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas manifestou-se no Parecer n. MPC/2396/2018 (fl.58), de lavra da Exma. Procuradora Dra. 
Cibelly Farias, acompanhando o posicionamento do órgão de controle. 
É o relatório. 
Decido. 
O ato de pessoal submetido a registro recebeu pareceres favoráveis quanto à sua legalidade tanto pela Diretoria de Controle de Atos de 
Pessoal quanto pelo Ministério Público de Contas.  
Portanto, não havendo controvérsia nos autos acerca do seu registro, decido, com fundamento nos §§ 1º e 2º do art. 38 do Regimento Interno 
(Resolução TC 06/2001), o que segue:  
1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, inciso II, c/c art. 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202/2000, de 15 de dezembro de 2000, 
do ato de aposentadoria de Claudia D'Agostini Zottis, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de Professor, nível 
MAG-10/G, matrícula n. 184797001, CPF n. 560.154.459-04, consubstanciado no Ato n. 1710/IPREV, de 16/07/2015, considerado legal 
conforme análise realizada.  
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 28 de novembro de 2018. 
Cleber Muniz Gavi 
Conselheiro-Substituto 
Relator 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00317759 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Renato Luiz Hinnig 
INTERESSADOS:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Geni Teresinha Ghislandi Zampoli 
RELATOR: Cleber Muniz Gavi 
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1067/2018 
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Geni Teresinha Ghislandi Zampoli, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, 
nos termos do art. 59, inciso III, da Constituição estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar estadual n. 202/2000, art. 1º, inciso IV, da 
Resolução n. TC 06/2001- Regimento Interno do Tribunal de Contas e da Resolução n. TC 35/2008. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal – DAP procedeu ao exame dos documentos e por meio do Relatório de Instrução n. 6771/2018 
(fls.36-38) concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro.  
O Ministério Público de Contas manifestou-se no Parecer n. MPC/2399/2018 (fl.39), de lavra da Exma. Procuradora Dra. Cibelly Farias, 
acompanhando o posicionamento do órgão de controle. 
É o relatório. 
Decido. 
O ato de pessoal submetido a registro recebeu pareceres favoráveis quanto à sua legalidade tanto pela Diretoria de Controle de Atos de 
Pessoal quanto pelo Ministério Público de Contas.  
Portanto, não havendo controvérsia nos autos acerca do seu registro, decido, com fundamento nos §§ 1º e 2º do art. 38 do Regimento Interno 
(Resolução TC 06/2001), o que segue:  
1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, inciso II, c/c art. 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202/2000, de 15 de dezembro de 2000, 
do ato de aposentadoria de Geni Teresinha Ghislandi Zampoli, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de 
Professor, nível 09, referência F, matrícula n. 170710801, CPF n. 533.128.219-91, consubstanciado no Ato n. 251, de 26/02/2016, considerado 
legal conforme análise realizada.  
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 28 de novembro de 2018. 
Cleber Muniz Gavi 
Conselheiro-Substituto 
Relator 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00322752 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Renato Luiz Hinnig 
INTERESSADO:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Dorvalina Dias Souza 
DECISÃO SINGULAR:COE/GSS - 1084/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de DORVALINA DIAS SOUZA, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, 
submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei 
Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
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A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu à análise do ato sugerindo, no seu Relatório, ordenar o registro, no que foi 
acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer. 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo Ministério Público de 
Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de aposentadoria de DORVALINA DIAS SOUZA, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de 
PROFESSOR, nível grupo MAG / nível 07 / referência F, matrícula nº 90981504, CPF nº 065.592.809-00, consubstanciado no Ato nº 1556, de 
01/07/2015, considerado legal conforme análise realizada. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 27 de Novembro de 2018. 
Gerson dos Santos Sicca 
Relator 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00374639 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Renato Luiz Hinnig 
INTERESSADOS:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Ermindo Geller 
DECISÃO SINGULAR:COE/GSS - 1077/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de ERMINDO GELLER, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, submetido à 
apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar 
(estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu à análise do ato sugerindo, no seu Relatório, ordenar o registro, no que foi 
acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer. 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo Ministério Público de 
Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de aposentadoria de ERMINDO GELLER, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de 
PROFESSOR, nível MAG/10/G, matrícula nº 222408904, CPF nº 295.478.579-91, consubstanciado no Ato nº 2562, de 13/10/2015, 
considerado legal conforme análise realizada. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 27 de Novembro de 2018. 
Gerson dos Santos Sicca 
Relator 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00384782 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Roberto Teixeira Faustino da Silva 
INTERESSADOS:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Marinez Petry Guther 
DECISÃO SINGULAR:COE/GSS - 1069/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de MARINEZ PETRY GUTHER, servidora da Secretaria de Estado da Educação, 
submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei 
Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu à análise do ato sugerindo, no seu Relatório, ordenar o registro, com amparo em 
decisão judicial proferida nos autos nº 0001204-46.1995.8.24.0023 (023.95.001204-8), em trâmite da Vara de Execuções contra a Fazenda 
Pública e Precatórios, bem como determinar ao Instituto de Previdência o acompanhamento do andamento processual, notificando a esta 
Corte de Contas quando do trânsito em julgado e as providências tomadas em função de eventual determinação judicial. 
O Ministério Público de Contas por meio de Parecer, acompanhou a manifestação do corpo instrutivo. 
Verifico que, atualmente, o processo judicial encontra-se em fase de execução da sentença que transitou em julgado, motivo pelo qual 
desnecessária a determinação para que seja acompanhado o andamento processual. 
Quanto aos demais fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo Ministério Público de 
Contas, entendo-os como corretos, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de aposentadoria de MARINEZ PETRY GUTHER, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de 
ATENDENTE DE CLASSE - ACT, nível 00/09/A, matrícula nº 276249801, CPF nº 560.789.949-72, consubstanciado no Ato nº 
1710/IPREV/2013, de 26/07/2013, considerado legal conforme análise realizada e decisão judicial nos autos nº 0001204-46.1995.8.24.0023 
(023.95.001204-8), em trâmite da Vara de Execuções contra a Fazenda Pública e Precatórios. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 26 de Novembro de 2018. 
Gerson dos Santos Sicca 

Relator 
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PROCESSO Nº:@APE 18/00433821 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Renato Luiz Hinnig 
INTERESSADOS:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Rosane Assis da Silva 
DECISÃO SINGULAR:COE/GSS - 1078/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de ROSANE ASSIS DA SILVA, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, 
submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei 
Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu à análise do ato sugerindo, no seu Relatório, ordenar o registro, no que foi 
acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer. 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo Ministério Público de 
Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de aposentadoria de ROSANE ASSIS DA SILVA, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de 
PROFESSOR, nível MAG/10/G, matrícula nº 191987301, CPF nº 522.929.599-68, consubstanciado no Ato nº 2860, de 18/11/2015, 
considerado legal conforme análise realizada. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 27 de Novembro de 2018. 
Gerson dos Santos Sicca 
Relator 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00434046 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Renato Luiz Hinnig 
INTERESSADO:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Elisete Vilma Carniel de Bem 
RELATOR: Cleber Muniz Gavi 
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1068/2018 
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Elisete Vilma Carniel de Bem, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, nos 
termos do art. 59, inciso III, da Constituição estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar estadual n. 202/2000, art. 1º, inciso IV, da 
Resolução n. TC 06/2001- Regimento Interno do Tribunal de Contas e da Resolução n. TC 35/2008. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal – DAP procedeu ao exame dos documentos e por meio do Relatório de Instrução n. 6826/2018 
(fls.41-44) concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro.  
O Ministério Público de Contas manifestou-se no Parecer n. MPC/2395/2018 (fl.45), de lavra da Exma. Procuradora Dra. Cibelly Farias, 
acompanhando o posicionamento do órgão de controle. 
É o relatório. 
Decido. 
O ato de pessoal submetido a registro recebeu pareceres favoráveis quanto à sua legalidade tanto pela Diretoria de Controle de Atos de 
Pessoal quanto pelo Ministério Público de Contas.  
Portanto, não havendo controvérsia nos autos acerca do seu registro, decido, com fundamento nos §§ 1º e 2º do art. 38 do Regimento Interno 
(Resolução TC 06/2001), o que segue:  
1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, inciso II, c/c art. 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202/2000, de 15 de dezembro de 2000, 
do ato de aposentadoria de ELISETE VILMA CARNIEL DE BEM, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de 
Professor, nível IV-G, matrícula n. 191621102, CPF n. 503.335.939-87, consubstanciado no Ato n. 862, de 29/04/2016, considerado legal 
conforme análise realizada.  
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 28 de novembro de 2018. 
Cleber Muniz Gavi 
Conselheiro-Substituto 
Relator 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00564411 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Roberto Teixeira Faustino da Silva 
INTERESSADO:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Jose Pereira 
DECISÃO SINGULAR:COE/GSS - 1075/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de JOSE PEREIRA, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, submetido à 
apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar 
(estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu à análise do ato sugerindo, no seu Relatório, ordenar o registro, no que foi 
acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer. 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo Ministério Público de 
Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de aposentadoria de JOSE PEREIRA, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de 
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PROFESSOR, nível IV/G, matrícula nº 162868201, CPF nº 417.478.289-04, consubstanciado no Ato nº 2110, de 06/07/2017, considerado legal 
conforme análise realizada. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 26 de Novembro de 2018. 
Gerson dos Santos Sicca 
Relator 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00664980 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Roberto Teixeira Faustino da Silva 
INTERESSADOS:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Maria Helena Lorenzetti Gusatti 
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 1165/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de MARIA HELENA LORENZETTI GUSATTI, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da 
Educação, submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da 
Lei Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu a análise do ato sugerindo no Relatório nº DAP 5488/2018 (fls. 26-29) ordenar o 
registro, no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer nº MPC/2205/2018 (fl. 30). 
Registra a DAP a existência de falha formal na Apostila Retificatória nº 243/2017, de 18/10/2017, às fls. 4, uma vez que nela consta que a 
Portaria nº 3009/IPREV, de 28/09/2017, concede à MARIA HELENA LORENZETTI GUSATTI, Aposentadoria Voluntária por Tempo de 
Contribuição, ―com Proventos Integrais‖, inalterados os cálculos dos proventos, quando o correto seria ―Proventos Proporcionais‖, ensejando 
recomendação à Origem, nos termos do artigo 7º c/c artigo 12, § § 1º e 2º, da Resolução nº TC-35/2008. 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo Ministério Público de 
Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de aposentadoria Voluntária por Idade Proporcional, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ―b‖ da Constituição Federal, 
combinado com o art. 1º da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.03, de MARIA HELENA LORENZETTI GUSATTI, servidor(a) do(a) 
Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS/EAE - ADMINISTRADOR 
ESCOLAR, nível EAE/IV/H, matrícula nº 296082601, CPF nº 732.575.329-20, consubstanciado no Ato nº 3009, de 28/09/2017, considerado 
legal conforme análise realizada. 
2. Recomendar ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV, na forma do art. 7º c/c art. 12, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 
TC 35/2008, que adote as providências necessárias à regularização da falha formal detectada na Apostila Retificatória nº 243/2017, de 
18/10/2017, fazendo constar que a modalidade de aposentadoria da servidora acima nominada vincula-se ao cálculo de ―proventos 
proporcionais‖.  
3 - Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 27 de Novembro de 2018. 
Luiz Roberto Herbst 
Relator 
[Assinado Digitalmente] 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00706658 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Renato Luiz Hinnig 
INTERESSADO:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Selma Vania Thiesen Wolff 
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 1171/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de SELMA VANIA THIESEN WOLFF, servidora da Secretaria de Estado da Educação, 
submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei 
Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu a análise do ato sugerindo no Relatório nº DAP 6088/2018 (fls. 42-45) ordenar o 
registro, no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer nº MPC/2139/2018 (fl. 46). 
Contudo, apontou falha formal na Portaria de Aposentadoria nº 2123/2016 (fl. 2), vez que consta o cargo de Assistente Técnico Pedagógico 
como correspondente ao ―nível IV, referência E, do grupo: Magistério‖, quando o correto seria   ―cargo   Assistente   Técnico   Pedagógico,   
nível   IV,   referência   E   do   grupo ocupacional   de  Apoio   Técnico‖,   consoante   alteração   ocorrida   em   face   da   Lei Complementar n. 
668/2015, especificamente nos artigos 1º, 2º, inciso II, ―a‖, c/c artigos 4º, inciso IV. 
 Muito embora a Unidade Gestora não tenha regularizado o equívoco, a instrução entendeu que o ato pode ser registrado, por ter a falha 
caráter meramente formal que não repercutiu no pagamento dos proventos de aposentadoria, aplicando-se a norma disposta no artigo 7º c/c 
artigo 12, § § 1º e 2º, da Resolução nº TC-35/2008. 
   Dessa forma, considerando a manifestação da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, 
concluo pela viabilidade do registro do ato aposentatório, nos termos do art. 34, II, c/c art. 36, § 2º, ―b‖, da Lei Complementar n. 202/2000.   
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro do ato de aposentadoria voluntária - regra de transição, com fundamento no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41 de 
19.12.03, publicada no DOU   de   31.12.2003,   combinado   com   art.   66   da   LC   nº   412/08,   com   paridade remuneratória, conforme art. 
72 da referida Lei Complementar, submetido à análise do Tribunal, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', 
da Lei Complementar (estadual) nº 202/2000, de SELMA VANIA THIESEN WOLFF, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante 
do cargo de ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO, nível GRUPO APOIO TÉCNICO/NÍVEL IV/REFERÊNCIA E, matrícula nº 299415104, 
CPF nº 310.394.999-53, consubstanciado na Portaria nº 2123, de 16/08/2016, considerada legal conforme análise realizada pelo corpo 
instrutivo. 
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2- Recomendar ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina- IPREV, com fulcro no art. 7º c/c art. 12, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 
TC 35/2008, de 17/12/2008, que adote as providências necessárias à regularização da falha formal detectada na Portaria nº 2123, de 
16/08/2016, fazendo constar o ―cargo de Assistente Técnico Pedagógico, nível IV, referência E do grupo ocupacional de Apoio Técnico‖, 
consoante   alteração   ocorrida   em   face   da   Lei   Complementar   n.   668/2015 (especificamente nos artigos 1º, 2º, inciso II, ―a‖, c/c artigos 
4º, inciso IV). 
3 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 28 de novembro de 2018. 
Luiz Roberto Herbst 
Relator 
[Assinado Digitalmente] 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00715720 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Roberto Teixeira Faustino da Silva 
INTERESSADOS:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Jucara Miranda 
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 1166/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de JUCARA MIRANDA, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, submetido à 
apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar 
(estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu a análise do ato sugerindo no Relatório nº DAP 6678/2018 (fls. 55/57) ordenar o 
registro, no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer nº MPC/2200/2018 (fl. 58). 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo Ministério Público de 
Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de aposentadoria Voluntária Regra Transição, nos termos do art. 3º, incisos I a III da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de 
julho de 2005, c/c art. 67 da LC 412/08,  de JUCARA MIRANDA, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de 
AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, nível Atividades de Nível Operacional/4/D, matrícula nº 153162001, CPF nº 429.652.179-91, 
consubstanciado no Ato nº 3800, de 28/11/2017, considerado legal conforme análise realizada. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 27 de Novembro de 2018. 
Luiz Roberto Herbst 
Relator 
[Assinado Digitalmente] 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00731687 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Renato Luiz Hinnig 
INTERESSADO:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Terezinha de Souza Pereira Farias 
DECISÃO SINGULAR:COE/GSS - 1074/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de TEREZINHA DE SOUZA PEREIRA FARIAS, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da 
Educação, submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da 
Lei Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu à análise do ato sugerindo, no seu Relatório, ordenar o registro, no que foi 
acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer. 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo Ministério Público de 
Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de aposentadoria de TEREZINHA DE SOUZA PEREIRA FARIAS, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, 
ocupante do cargo de ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO, nível IV F, matrícula nº 281943002, CPF nº 578.442.839-04, consubstanciado 
no Ato nº 2086, de 12/08/2016, considerado legal conforme análise realizada. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 26 de Novembro de 2018. 
Gerson dos Santos Sicca 
Relator 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00822640 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Renato Luiz Hinnig 
INTERESSADO:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Terezinha de Fatima Cordova Santos 
RELATOR: Cleber Muniz Gavi 
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1074/2018 
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Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Terezinha de Fatima Cordova Santos, submetido à apreciação deste Tribunal de 
Contas, nos termos do art. 59, inciso III, da Constituição estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar estadual n. 202/2000, art. 1º, inciso 
IV, da Resolução n. TC 06/2001- Regimento Interno do Tribunal de Contas e da Resolução n. TC 35/2008. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal – DAP procedeu ao exame dos documentos e por meio do Relatório de Instrução n. 6718/2018 
(fls.50-53) concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro.  
O Ministério Público de Contas manifestou-se no Parecer n. MPC/2348/2018 (fl.54), de lavra da Exma. Procuradora Dra. Cibelly Farias, 
acompanhando o posicionamento do órgão de controle. 
É o relatório. 
Decido. 
O ato de pessoal submetido a registro recebeu pareceres favoráveis quanto à sua legalidade tanto pela Diretoria de Controle de Atos de 
Pessoal quanto pelo Ministério Público de Contas.  
Portanto, não havendo controvérsia nos autos acerca do seu registro, decido, com fundamento nos §§ 1º e 2º do art. 38 do Regimento Interno 
(Resolução TC 06/2001), o que segue:  
1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, inciso II, c/c art. 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202/2000, de 15 de dezembro de 2000, 
do ato de aposentadoria de Terezinha de Fatima Cordova Santos, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de 
Professor, nível II, referência A, matrícula n. 180975002, CPF n. 681.745.439-53, consubstanciado no Ato n. 1343, de 10/06/2016, considerado 
legal conforme análise realizada.  
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 28 de novembro de 2018. 
Cleber Muniz Gavi 
Conselheiro-Substituto 
Relator 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00823026 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Renato Luiz Hinnig 
INTERESSADOS:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV, Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Ana Celse Tasca Canei 
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 1172/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de ANA CELSE TASCA CANEI, servidor(a) do(a) Instituto de Previdência do Estado de 
Santa Catarina - IPREV, Secretaria de Estado da Educação, submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso 
III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu a análise do ato sugerindo no Relatório nº DAP 6720/2018 (fls. 50-53) ordenar o 
registro, no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer nº MPC/2354/2018 (fl. 54). 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo Ministério Público de 
Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de aposentadoria  Especial Professor Regra Transição, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/03, 
combinado com o art. 40, §5º, da Constituição Federal de 1988, DPro nº 001/2012 - PGE e art. 66, da LC nº 412/08, com paridade 
remuneratória, conforme art. 72 da referida Lei Complementar, de ANA CELSE TASCA CANEI, servidor(a) do(a) Instituto de Previdência do 
Estado de Santa Catarina - IPREV, Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de PROFESSOR, nível 04/07, matrícula nº 
213854902, CPF nº 548.351.279-00, consubstanciado no Ato nº 1377, de 15/06/2016, considerado legal conforme análise realizada. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 28 de Novembro de 2018. 
Luiz Roberto Herbst 
Relator 
[Assinado Digitalmente] 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00825584 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Zaira Carlos Faust Gouveia 
INTERESSADO:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Lauro Muller 
RELATOR: Cleber Muniz Gavi 
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1059/2018 
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Lauro Muller, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, nos termos do art. 59, 
inciso III, da Constituição estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar estadual n. 202/2000, art. 1º, inciso IV, da Resolução n. TC 06/2001- 
Regimento Interno do Tribunal de Contas e da Resolução n. TC 35/2008. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal – DAP procedeu ao exame dos documentos e por meio do Relatório de Instrução n. 6736/2018 
(fls.38-40) concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro.  
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas manifestou-se no Parecer n. MPC/2389/2018 (fl.93), de lavra da Exma. Procuradora Dra. 
Cibelly Farias, acompanhando o posicionamento do órgão de controle. 
É o relatório. 
Decido. 
O ato de pessoal submetido a registro recebeu pareceres favoráveis quanto à sua legalidade tanto pela Diretoria de Controle de Atos de 
Pessoal quanto pelo Ministério Público de Contas.  
Portanto, não havendo controvérsia nos autos acerca do seu registro, decido, com fundamento nos §§ 1º e 2º do art. 38 do Regimento Interno 
(Resolução TC 06/2001), o que segue:  
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1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, inciso II, c/c art. 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202/2000, de 15 de dezembro de 2000, 
do ato de aposentadoria de Lauro Muller, servidor da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de Professor, nível 10, referência 
E, matrícula n. 111549905, CPF n. 072.715.499-00, consubstanciado no Ato n. 599/IPREV, de 21/03/2015, e Apostila  n. 91/IPREV, de 
15/04/2015, considerados legais conforme análise realizada.  
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 27 de novembro de 2018. 
Cleber Muniz Gavi 
Conselheiro-Substituto 
Relator 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00828257 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Renato Luiz Hinnig 
INTERESSADO:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Rita de Cassia Pereira 
RELATOR: Cleber Muniz Gavi 
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1076/2018 
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Rita De Cassia Pereira, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, nos termos 
do art. 59, inciso III, da Constituição estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar estadual n. 202/2000, art. 1º, inciso IV, da Resolução n. 
TC 06/2001- Regimento Interno do Tribunal de Contas e da Resolução n. TC 35/2008. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal – DAP procedeu ao exame dos documentos e por meio do Relatório de Instrução n. 6603/2018 
(fls.45-48) concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro com recomendação.  
O Ministério Público de Contas manifestou-se no Parecer n. MPC/2347/2018 (fl.49), de lavra da Exma. Procuradora Dra. Cibelly Farias, 
acompanhando o posicionamento do órgão de controle. 
É o relatório. 
Decido. 
O ato de pessoal submetido a registro recebeu pareceres favoráveis quanto à sua legalidade tanto pela Diretoria de Controle de Atos de 
Pessoal quanto pelo Ministério Público de Contas.  
A única observação a ser feita diz respeito à classificação do cargo da servidora que constou no ato administrativo como Supervisor Escolar, 
grupo Magistério, quando de acordo com a Lei Complementar n. 668, de 28 de dezembro de 2015, o correto seria Especialista em Assuntos 
Educacionais - Função Supervisor Escolar, nível IV - referência G, grupo ocupacional Apoio Técnico. 
Considerando tratar-se de falha formal, que não tem relação com pagamentos irregulares, tempo de serviço ou idade mínima, o ato poderá ser 
registrado, devendo ser feita recomendação à unidade gestora para sua correção, conforme previsto nos artigos 7º e 12 da Resolução n. TC-
35/2008. 
Portanto, não havendo controvérsia nos autos acerca do seu registro, decido, com fundamento nos §§ 1º e 2º do art. 38 do Regimento Interno 
(Resolução TC 06/2001), o que segue:  
1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, inciso II, c/c art. 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202/2000, de 15 de dezembro de 2000, 
do ato de aposentadoria de Rita De Cassia Pereira, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de Especialista em 
Assuntos Educacionais - Função Supervisor Escolar, nível IV - referência G, matrícula n. 164237502, CPF n. 532.730.289-04, consubstanciado 
no Ato n. 2325, de 08/09/2016, considerado legal conforme análise realizada.  
2. Recomendar ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV, na forma do art. 7º c/c art. 12, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 
TC 35/2008, que adote as providências necessárias à regularização da falha formal detectada no Ato n. 2325, de 08/09/2016, com relação à 
classificação funcional da servidora, fazendo constar o cargo de Especialista em Assuntos Educacionais - Função Supervisor Escolar, 
nível IV - referência G, grupo ocupacional Apoio Técnico, nos termos da Lei Complementar n. 668, de 28 de dezembro de 2015. 
3. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 28 de novembro de 2018. 
Cleber Muniz Gavi 
Conselheiro-Substituto 
Relator 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00828842 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Renato Luiz Hinnig 
INTERESSADO:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Joao Sebastiao de Oliveira 
DECISÃO SINGULAR:COE/GSS - 1083/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de JOAO SEBASTIAO DE OLIVEIRA, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, 
submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei 
Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu à análise do ato sugerindo, no seu Relatório, ordenar o registro e proferir 
recomendação para a correção de falha formal identificada, nos termos do art. 7º c/c art. 12, §§ 1º e 2º da Resolução TC nº 35/2008. 
O Ministério Público de Contas, por meio do seu Parecer, acompanhou a manifestação do corpo instrutivo. 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria e realização de recomendação, 
ratificados pelo Ministério Público de Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de aposentadoria de JOAO SEBASTIAO DE OLIVEIRA, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, ocupante do 
cargo de PROFESSOR, nível IV - referência C, matrícula nº 195628001, CPF nº 421.894.629-91, consubstanciado no Ato nº 1381, de 
15/06/2016, considerado legal conforme análise realizada. 
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2 – Recomendar ao(a) Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV que adote as providências necessárias à regularização 
da falha formal detectada no Ato nº 1381/2016, de 15.06.2016, fazendo constar a classificação funcional correta do servidor (Grupo 
Ocupacional: Docência), na forma do art. 7º c/c art. 12, §§ 1º e 2º, da Resolução nº TC 35/2008, de 17.12.2008.  
3 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 27 de novembro de 2018. 
Gerson dos Santos Sicca 
Relator 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 18/00845771 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV 
RESPONSÁVEL:Renato Luiz Hinnig 
INTERESSADO:Secretaria de Estado da Educação 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Ari Pivatto Junior 
RELATOR: Cleber Muniz Gavi 
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1077/2018 
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Ari Pivatto Junior, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, nos termos do art. 
59, inciso III, da Constituição estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar estadual n. 202/2000, art. 1º, inciso IV, da Resolução n. TC 
06/2001- Regimento Interno do Tribunal de Contas e da Resolução n. TC 35/2008. 
 Diretoria de Controle de Atos de Pessoal – DAP procedeu ao exame dos documentos e por meio do Relatório de Instrução n. 7406/2018 
(fls.55-58) concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro com recomendação.  
O Ministério Público de Contas manifestou-se no Parecer n. MPC/2401/2018 (fl.59), de lavra da Exma. Procuradora Dra. Cibelly Farias, 
acompanhando o posicionamento do órgão de controle. 
É o relatório. 
Decido. 
O ato de pessoal submetido a registro recebeu pareceres favoráveis quanto à sua legalidade tanto pela Diretoria de Controle de Atos de 
Pessoal quanto pelo Ministério Público de Contas.  
A única observação a ser feita diz respeito à classificação do cargo do servidor que constou no ato administrativo como Administrador Escolar, 
grupo Magistério, quando de acordo com a Lei Complementar n. 668, de 28 de dezembro de 2015, o correto seria Especialista em Assuntos 
Educacionais - Função Administrador Escolar, nível IV - referência G, grupo ocupacional Apoio Técnico. 
Considerando tratar-se de falha formal, que não tem relação com pagamentos irregulares, tempo de serviço ou idade mínima, o ato poderá ser 
registrado, devendo ser feita recomendação à unidade gestora para sua correção, conforme previsto nos artigos 7º e 12 da Resolução n. TC-
35/2008. 
Portanto, não havendo controvérsia nos autos acerca do seu registro, decido, com fundamento nos §§ 1º e 2º do art. 38 do Regimento Interno 
(Resolução TC 06/2001), o que segue:  
1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, inciso II, c/c art. 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202/2000, de 15 de dezembro de 2000, 
do ato de aposentadoria de Ari Pivatto Junior, servidor da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de Especialista em Assuntos 
Educacionais - Administrador Escolar, Grupo Ocupacional Apoio Técnico, Nível IV, Referência G, matrícula n. 154319-9-01, CPF n. 
388.625.819-04, consubstanciado no Ato n. 1517, de 22/06/2016, considerado legal conforme análise realizada.  
2. Recomendar ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV, na forma do art. 7º c/c art. 12, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 
TC 35/2008, que adote as providências necessárias à regularização da falha formal detectada no Ato n. 1517, de 22/06/2016, com relação à 
classificação funcional do servidor, fazendo constar o cargo de Especialista em Assuntos Educacionais - Função Administrador Escolar, 
nível IV - referência G, grupo ocupacional Apoio Técnico, nos termos da Lei Complementar n. 668, de 28 de dezembro de 2015. 
3. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 28 de novembro de 2018. 
Cleber Muniz Gavi 
Conselheiro-Substituto 
Relator 
 

 

Administração Pública Municipal 

Balneário Camboriú 

 
PROCESSO Nº: @REP 18/01121475 
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú 
RESPONSÁVEIS: Fabrício José Sátiro de Oliveira, Samaroni Benedet 
INTERESSADO: Tulio Del Conte Valcanaia ME. 
ASSUNTO: Irregularidades no Pregão Presencial nº 084/2018 - prestação de serviços médicos de hemoterapia, UTI, infectologia, e serviços 
odontológicos para o Hospital Municipal Ruth Cardoso 
RELATOR: Luiz Roberto Herbst 
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 4 - DLC/CAJU/DIV4 
DECISÃO SINGULAR: GAC/LRH - 1227/2018 
Tratam os autos de exame de representação interposta pela empresa Túlio Del Conte Valcanaia ME, pessoa jurídica direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob n. 08.64.476/0001-06, com sede na Rodovia Osvaldo Reis n. 3281, Itajaí/SC, nos termos do art. 113, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93, alegando supostas irregularidades no Edital do Pregão Presencial n° 0084/2018/ - SSSM - FMS, promovido pela Prefeitura Municipal 
de Balneário Camboriú, visando à prestação de serviços médicos de hemoterapia, Uti adulto, infectologia e serviços odontológicos em buco-
maxilo-facial para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, no valor previsto de R$ 4.182.497,28.  
A abertura do certame dos envelopes de habilitação e proposta de preços foi realizada em 19 de outubro de 2018.  
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O representante Túlio Del Conte Valcanaia ME questiona a rejeição da sua proposta, com base no item 4.2 ―e‖ do Edital, razão pela qual 
requer a sustação cautelar do Lote 02 (Serviços médicos buco-maxilo-facial) do certame, bem como do respectivo contrato administrativo, na 
eventualidade de ter sido firmado. 
A Diretoria de Controle de Licitações e Contratações deste Tribunal, por meio do Relatório DLC – 763/2018 examinou a Representação e 
documentação a ela acostada, manifestando entendimento pela viabilidade de conhecimento.  
No que se refere ao mérito entende por acolher a argumentação quanto à exigência do documento e não quanto à desclassificação da 
empresa. Ao final, sugere o indeferimento do pedido de cautelar e determinação de audiência da senhora Samaroni Benedet – Secretária de 
Compras da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. 
Vieram os autos ao Gabinete deste Relator para examinar a matéria. 
No que se refere à admissibilidade (§ 1º do artigo 113 da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 24 da Instrução Normativa nº TC-021/2015), constato 
que se encontram todos presentes, como bem assentou a Diretoria de Controle. Desse modo, é o caso de conhecimento da representação.  
Quanto ao mérito, em sua petição inicial o representante aponta as seguintes ilegalidades ocorridas no processo licitatório, em síntese (fls. 3-
18): 
De início, impende salientar que a Representante, ao participar do Pregão Presencial n. 0084/2018, entregou os envelopes da Proposta de 
Preços e da Habilitação em tempo hábil, de modo que estava plenamente apta a participar da licitação. 
Contudo, a Pregoeira ao desclassificar a Representante durante o credenciamento por falta de certidão simplificada da junta comercial criou 
uma condição da habilitação que não está prevista nas Leis que regem o Pregão Presencial (Lei n. 10.520/02 e pela Lei n. 8.666/93). 
Nesse sentido, o próprio Edital não elenca a certidão simplificada no rol dos documentos relativos à Habilitação. Neste sentido, basta conferir 
os documentos listados para a fase habilitatória, conforme o Item 6 do Edital. 
Além disso, o Edital prescreve as condições de Participação em seu Item 2, sendo que não há exigência de Certidão Simplificada da Junta 
Comercial para a participação da licitante: 
2- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
[...] 
Ora, a falta de credenciamento apenas impede o oferecimento de lances verbais, sendo que mesmo que o representante da licitante não tenha 
sido credenciado, isto não impede que o envelope da proposta de preços seja aberto e que a licitante continue na disputa unicamente com o 
preço inserido na referida proposta. 
Neste caminho, transcreve-se as lições da Professora Flávia Vianna: 
[...] 
Dessa forma, resta claro que no pregão presencial, o credenciamento tem como finalidade única viabilizar aos licitantes que se manifestem 
formalmente durante o certame, especialmente no que tange à apresentação de lances verbais. Consequentemente, a ausência no 
credenciamento não pode importar na exclusão da pessoa jurídica da licitação. 
As empresas que cumprirem o credenciamento estarão aptas a participar da fase de lances. As demais participarão com suas propostas 
comerciais originais e não terão direito de baixar os seus preços. 
Este entendimento é corroborado expressamente pelo Manual do Tribunal de Contas da União, conforme a transcrição das suas fis. 326-327: 
[...] 
No pregão presencial, a ausência de credenciamento não impede o licitante de participar do certame com a proposta. 
[...] 
Nesse sentido, também cabe transcrever o Acórdão do Tribunal de Contas de Minas Gerais proferido no Recurso Ordinário n. 997552 em 
08/11/2017, sob a relatoria do Conselheiro Wanderley Ávila: 
[...] 
3. O credenciamento, nos termos do art. 4º, inciso VI, da Lei n° 10.520/02, consiste em uma fase preliminar da modalidade pregão, em 
que os interessados comprovam possuírem poderes para representar a empresa e para apresentar propostas. Ainda que o 
interessado não se credencie, ele poderá apresentar propostas. Sendo lhe vedado, contudo e apenas, participar da fase de lances. 
[...] 
Ainda, cabe destacar o entendimento doutrinário de Joel de Menezes Niebuhr, para quem, "ao licitante não credenciado é permitido participar 
do pregão, ainda que o mesmo sofra o ônus de não intervir durante a sessão". (Niebuhr, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 4. 
Ed. Curitiba: Zênite, 2006. p. l72). 
Além disso, no mesmo sentido, colhe-se o ensinamento de Marçal Justen Filho: 
[...] 
Diante do entendimento exposto acima, resta claro que a Representante possui o direito à abertura do envelope com a sua proposta, tendo em 
vista que a falta de credenciamento apenas impede a utilização de lances verbais, sendo que é direito da Representante a participação na 
licitação com a sua proposta escrita. 
Além disso, verifica-se que a Certidão Simplificada da Junta Comercial não é um documento que pode ser exigido em Licitações e muito 
menos na fase de credenciamento, tendo em vista que exigência não encontra respaldo nas Leis n. 8.666/1993 e n. 10.520/2002. 
A exigência de apresentação de certidão simplificada da junta comercial como condição de participação em pregão presencial representa 
restrição á competitividade e viola o artigo 3° da Lei de Licitações e o inciso VI do artigo 4° da Lei Federal n. 10.520/02. 
O próprio Manual do TCU afirma que é ilegal a exigência de Certidão Simplificada da Junta Comercial como condição para a participação em 
Licitações tendo em vista que este documento não está elencado na Lei de Licitações. Neste sentido, transcreve-se do Manual do TCU (fl. 
336): 
[...] 
Ressalta-se que situação idêntica ao presente caso concreto já foi enfrentada pelo Tribunal de Contas do Paraná, no pregão presencial do 
Município de Araucária, sendo que o TCE-PR decidiu expressamente que é ilegal a exigência de Certidão Simplificada da Junta Comercial em 
Pregão Presencial, conforme se observa do Acórdão n. 4456/2016: 
[...] 
Ainda, cabe ressaltar que o Tribunal de Contas da União compartilha do mesmo entendimento conforme ser verificar no ACÓRDÃO NO 
3220/2017 
005.752/2017-5, GRUPO II - CLASSE VII - Primeira Câmara: TCU - 13  
[...] 
Desse modo, diante do entendimento dos referidos Tribunais de Contas, resta clara a ilegalidade da exigência de apresentação de Certidão 
Simplificada da Junta Comercial no âmbito de Pregões Presenciais, tendo em vista que esta exigência contraria a Lei n. 10.520/02 e a Lei n. 
8.666/93. 
Diante do exposto, conclui-se que: a) a falta de credenciamento não poderia ter retirado a Representante da disputa licitatória, tendo em vista 
que de acordo com as Leis que regem o Pregão Presencial, a Representante possui o direito de participar com a proposta escrita; b) é ilegal a 
exigência de Certidão Simplificada da Junta Comercial em Pregões Presenciais. 
Diante de todas as razões elencadas acima, a Representante interpôs Recurso Administrativo para reformar a Decisão que rejeitou a sua 
proposta para o Lote 02 (Serviços médicos buco-maxilo-facial) no Pregão Presencial n. 0084/2018 (doc. anexo). 
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No entanto, a Pregoeira Clarice Maria Galisa julgou improcedente o referido recurso administrativo, sob o argumento de que a Representante 
não impugnou previamente o Edital do referido Pregão Presencial (doc. anexo). 
O Secretário de Compras, Sr. Samaroni Benedet, com base no Decreto n. 8.673/2017 da Prefeitura de Balneário Camboriú, na condição de 
autoridade, manteve a decisão da Pregoeira (doc. Anexo). 
No entanto, a referida decisão não merece prosperar. 
Impõe-se destacar que, o fato da exigência da apresentação da certidão simplificada não ter sido alvo de Impugnação ao Edital não faz com 
que essa exigência se torne legal, tendo em vista que a ilegalidade persiste em razão da prevalência da Lei n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/02. Ou 
seja, as estipulações dos Editais de Licitação não podem contrariar os mandamentos das Leis que regem os certames licitatórios. 
Nesse sentido, cabe recordar que o Edital prescreve expressamente que o presente certame é regido pela Lei n. 10.520/02 e pela Lei n. 
8.666/93. 
Além disso, recorda-se que o Pregão Presencial também se vincula ao princípio da ampla competitividade, devendo suas normas ser 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados. 
Dessa forma, requer-se ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina que determine à Pregoeira Clarice Maria Galisa e ao 
Secretário de Compras Samaroni Benedet para que anulem a decisão que rejeitou a proposta da Representante pela falta de 
apresentação da Certidão Simplificada da Junta Comercial na fase de credenciamento. 
Assim, também requer que se determine que o envelope com a Proposta da Representante seja aberto para que o preço seja 
considerado no Pregão Presencial n. 0084/2018 e, por consequência, seja a Representante declarada a vencedora, tendo em vista que 
o seu preço é o mais vantajoso para a administração pública. 
Caso Vossas Excelências não entendam desta forma, requer-se que o TCE/SC determine a Prefeitura de Balneário Camboriú que 
proceda a anulação do Lote 02 (Serviços médicos buco-maxilo-facial) do Pregão Presencial n. 0084/2018, bem como a anulação do 
respectivo Contrato Administrativo referente ao Lote 02 se este já houver sido firmado, tendo em vista todas as ilegalidades descritas 
acima. (grifei) 
Após análise, a diretoria de controle entendeu que quanto à desclassificação da empresa, a representação não deve ser acolhida.  
Para a instrução o princípio da vinculação ao instrumento convocatório é de observância obrigatória, motivo pelo qual inexiste ilegalidade em 
ato que decidiu pela rejeição da proposta de licitante que deixou de apresentar a certidão prevista no Edital. A pregoeira ao atender ao 
princípio da vinculação, atendeu ao princípio da igualdade entre os licitantes. 
Anotou que 08 (oito) empresas compareceram ao pregão e apenas a empresa Túlio Del Conte Valcanaia ME não atendeu à regra prevista na 
alínea ―e‖ do item 4.2 do Edital, conforme constou na ata, de fls. 19-21. 
O Edital regrou assim as condições de credenciamento: 
4 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES E ABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
4.1 A sessão de abertura dos envelopes e julgamento vai ocorrer na Sala de Licitações da Prefeitura, no paço municipal. 
4.2 Para fins de credenciamento, o representante do Licitante deverá apresentar-se perante o Pregoeiro, devidamente munido de: 
(...) 
e) - Certidão Simplificada da Junta Comercial do estado, com data de emissão não superior a 90 dias da abertura dos envelopes. 
(...) 
Obs: Não havendo representante devidamente credenciado na sessão de abertura dos envelopes e julgamento, acarretará no impedimento do 
licitante participar da fase de lances e de exercer o direito de recurso. 
4.4 Caso a licitante não se fizer representar na sessão pública do pregão, deverá entregar os seguintes documentos inseridos em um 
terceiro envelope: 
(...) 
c) - Certidão Simplificada da Junta Comercial do estado, com data de emissão não superior a 90 dias da abertura dos envelopes. 
4.4.1 O não atendimento do item anterior importará na rejeição da proposta. 
4.5 Cada representante credenciado poderá representar apenas um licitante. 
4.6 As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem utilizar dos benefícios nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, deverão apresentar no credenciamento, além dos documentos acima mencionados: 
(...) 
b) - Certidão simplificada da Junta Comercial do Estado, emitida em até 90 (noventa) dias da data da entrega dos envelopes, para 
comprovação do seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.  
A situação relatada demanda análise detida. 
A empresa representante foi desclassificada do pregão presencial, por ter extrapolado o prazo para entrega da Certidão Simplificada da Junta 
Comercial, conforme solicita o edital no item 4.2, alínea ―e‖. 
Todavia, em que pese a sugestão da Instrução, entendo que a decisão que desclassificou a empresa representante do certame na fase de 
credenciamento padece de ilegalidade, conforme se verifica pelos fatos apresentados: 
1º - a empresa representante entregou os envelopes da proposta de preços e de habilitação em tempo hábil, de modo que estava plenamente 
apta a participar do pregão presencial nº 084/2018; 
2º - o rol de documentos relativos as condições de Participação e à Habilitação não elenca a certidão simplificada, conforme item 2 e 6 do 
Edital. 
Portanto, como bem salientou a empresa representante, a falta de credenciamento impede o oferecimento de lances verbais, de interpor 
recurso administrativo ou negociar com o pregoeiro, não impedindo que o envelope da proposta de preços seja aberto e que a licitante 
continue na disputa unicamente com o preço inserido na referida proposta. Podendo, inclusive, ser a vencedora do pregão. 
Nessa linha, o não credenciamento do licitante em pregão presencial jamais constitui motivo para impedimento de entrega de proposta (e 
consideração no julgamento) ou a desclassificação do certame. 
O representante, em sua petição, trouxe entendimentos doutrinários, jurisprudência e decisões de Tribunais de Contas. Citou, a propósito, o 
entendimento expressamente corroborado pelo Manual do Tribunal de Contas da União. 
O Credenciamento, nos termos do art. 4º, inciso VI, da Lei nº 10.520/02, consiste em fase preliminar da modalidade de pregão, em que os 
interessados comprovam possuírem poderes para representar a empresa e para apresentar proposta: 
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras: (...) 
VI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, devendo o interessado, ou seu 
representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática 
de todos os demais atos inerentes ao certame; 
De fato, as formalidades inerentes ao procedimento licitatório não podem ser exacerbadas ao ponto de tornarem ilegal ou irregular 
impedimento à participação de interessados no certame, por prejudicar a busca pela proposta mais vantajosa à Administração, em 
consonância com o art. 37, XXI, da Constituição Federal/88 c/c o artigo 3º da Lei federal nº 8.666/93.  
Além disso, a certidão simplificada em Junta Comercial não é um documento que pode ser exigido em processo licitatório, por afrontar os 
incisos VI e VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02 e os artigos 27, 29, 30 e 31 da Lei Federal nº 8.666/93. Portanto, importa em uma 
exigência ilegal. 
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Impõe-se assinalar que o fato de a exigência de apresentação da certidão não ter sido alvo de impugnação ao Edital não faz com essa 
exigência se torne legal. 
De fato, pelas razões assentadas, que neste momento dispensam considerações adicionais - a aludida irregularidade (assim consideradas 
nesta análise preliminar), é suficiente para a concessão da medida cautelar pleiteada. 
Estabelece o artigo 114-A do Regimento Interno deste Tribunal:  
Art. 114-A. Em caso de urgência, havendo fundada ameaça de grave lesão ao erário ou fundados indícios de favorecimento pessoal ou de 
terceiros, bem como para assegurar a eficácia da decisão de mérito, mediante requerimento ou por iniciativa própria, o Relator, com ou sem a 
prévia manifestação do responsável, do interessado ou do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, por meio de decisão singular, 
determinará à autoridade competente a sustação do ato até decisão ulterior que revogue a medida ou até a deliberação pelo Tribunal Pleno. 
No mesmo sentido, o artigo 29 da Instrução Normativa nº TC-021/2015, que estabelece procedimentos para exame de licitações, contratos e 
instrumentos congêneres, dispõe sobre a Representação de que trata o art. 113, §1º, da Lei n. 8.666/93:  
Art. 29. Em caso de urgência, de fundada ameaça de grave lesão ao erário ou a direito dos licitantes, de fundados indícios de favorecimento 
pessoal ou de terceiros e para assegurar a eficácia da decisão de mérito, o Relator poderá determinar à autoridade competente a sustação do 
procedimento licitatório, bem como dos atos administrativos vinculados à execução do contrato, incluídos quaisquer pagamentos decorrentes 
do contrato impugnado, até decisão posterior que revogue a medida ou até a decisão definitiva, nos termos do art. 114-A do Regimento Interno 
desta Casa – Resolução n. TC-06/2001. 
Assim, as normas regulamentares possibilitam ao Relator, por decisão monocrática, inclusive inaudita altera parte, a sustação do procedimento 
licitatório em casos de urgência.  
A cautelar é medida excepcional, cabível quando o provimento de urgência seja o meio adequado e eficaz para garantir o resultado útil do 
processo. Sua finalidade principal é prevenir a fundada ameaça de grave lesão ao erário, à ordem jurídica ou a direitos de terceiros, bem como 
assegurar a eficácia da decisão do mérito.  
No caso, a ameaça de lesão ao erário e à ordem jurídica resta demonstrada na irregularidade explicitada, de modo que resta presente o fumus 
boni iuris.  
O fumus boni juris encontra-se na irregularidade apontada, que tem grande potencial de atingir direito de licitante, restringir o caráter 
competitivo e, ainda, frustrar a possibilidade de a Administração obter a proposta mais vantajosa. 
De fato, a representante apontou irregularidade com elevado potencial de comprometimento da licitação. 
O periculum in mora também está presente, tendo em vista que já ocorreu a abertura do certame e houve a homologação do resultado, tendo 
sido sagrada vencedora do certame a empresa AML Assessoria Médica Gestão em Saúde Ltda. (CNPJ 20.923.177/0001-77), no que concerne 
ao lote 2, conforme consulta realizada no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. 
Em tese, o processo se encontra no estágio final para assinatura de contratos. Por isso, pertinente a imediata sustação do processo licitatório, 
no estágio em que se encontra, impedindo-se a sua execução, até a manifestação definitiva deste Tribunal, a fim de evitar danos ao Poder 
Público ou a terceiros.  
Nestas circunstâncias, e considerando que poderá ocorrer danos de difícil reparação, entendo presentes os requisitos dispostos no artigo 114-
A do Regimento Interno e no artigo 29 da Instrução Normativa nº TC-021/2015, para o fim de sustar o procedimento até decisão definitiva 
ulterior. 
Por fim, considero oportuna e pertinente, a fim de conferir a máxima celeridade processual e se ter uma decisão do Tribunal Pleno no menor 
prazo possível, a determinação de audiência do gestor público responsável pela licitação, para que apresente justificativas e razões de defesa 
para o questionamento da representante (evidência de ilegalidade).  
De acordo com o inciso II do artigo 5º da Instrução Normativa nº TC-021/2015, constatada ilegalidade, o Relator ―determinará que o 
responsável, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação, apresente justificativas, adote as medidas corretivas 
necessárias ao exato cumprimento da lei ou promova a anulação da licitação, se for o caso‖.  
Ante o exposto, decido: 
1.Conhecer da Representação formulada pela empresa Túlio Del Conte Valcanaia ME, com fundamento no §1º do art. 113 da Lei Federal nº 
8.666/93, contra o Edital do Pregão Presencial n° 084/2018 - SSSM - FMS, promovido pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, 
visando à prestação de serviços médicos de homoterapia, Uti, infectologia e serviços odontológicos para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, 
por atender os requisitos para a sua apreciação, previstos na Instrução Normativa nº TC-21/2015, do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina. 
2.Determinar, cautelarmente, que o Município de Balneário Camboriú, por quaisquer de suas autoridades responsáveis, com fundamento no 
artigo 114-A do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução n. TC-06/2001) e no artigo 29 da Instrução Normativa nº TC-21/2015, promova a 
sustação do processo licitatório do Pregão Presencial n° 084/2018 - SSSM - FMS, no estágio em que se encontra, especificamente em 
relação ao lote 2, para se abster de firmar contrato e adquirir os itens registrados no lote 2 decorrente do referido Pregão, até a deliberação 
definitiva desta Corte, em face das seguintes irregularidades: 
2.1. exigência da certidão simplificada da Junta Comercial do Estado, previstas nos itens 4.2, ‗e‘ e 4.4, ‗c‘ do Edital, como condição de 
aceitação da proposta, por constituir exigência ilegal, que contraria o disposto nos incisos VI e VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02,  e 
afronta aos artigos 27, 29, 30 e 31 da Lei Federal nº 8.666/93. 
2.2. indevida recusa da proposta ou desclassificação da proposta de empresa interessada em participar do pregão presencial,  ante a não 
aceitação de representante na fase de credenciamento, por não ter apresentado Certidão Simplificada da Junta Comercial, com fundamento no 
item 4.2, alínea ―e‖, do edital,  por caracterizar formalidade ilegal, que prejudica a busca pela proposta mais vantajosa à Administração, em 
consonância com o art. 37, XXI, da Constituição Federal/88 c/c o artigo 3º da Lei federal nº 8.666/93; 
3.Determinar a audiência do senhor Samaroni Benedet – Secretário de Compras da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú e subscritor 
do edital,  nos termos do artigo 29, §1º, da Lei Complementar Estadual n. 202, de 15 de dezembro de 2000, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar do recebimento da deliberação, com fulcro no art. 46, I, b, do mesmo diploma legal c/c o art. 124 do Regimento Interno (Resolução n. 
TC-06/2001) e com o art. 5º, II, da Instrução Normativa n. TC-21/2015, apresentar justificativas e alegações de defesa ou adotar as medidas 
corretivas necessárias ao exato cumprimento da lei, ou, ainda, promover a anulação do Lote 2 da  licitação, em face da evidência de 
ilegalidades transcritas no item 2 supracitado, passíveis de aplicação de multa, prevista no art. 70 da Lei Complementar nº 202, de 15 de 
dezembro de 2000. 
4. Dar ciência imediata desta Decisão ao senhor Fabrício José Sátiro de Oliveira, Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, ao senhor 
Samaroni Benedet, ao responsável pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, bem como aos senhores 
Conselheiros e Auditores. 
Submeta-se a medida cautelar para ratificação do Plenário na próxima Sessão, nos termos do § 1º do Artigo 114-A do Regimento Interno desta 
Corte de Contas. 
Ato contínuo, remetam-se os autos à Secretaria Geral (SEG). 
Florianópolis, em 07 de dezembro de 2018. 
LUIZ ROBERTO HERBST 
CONSELHEIRO RELATOR 
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Biguaçu 

 
PROCESSO Nº:@REP 18/00067388 
UNIDADE GESTORA:Prefeitura Municipal de Biguaçu 
RESPONSÁVEL:Ramon Wollinger 
INTERESSADOS:José Nei Alberton Ascari, Prefeitura Municipal de Biguaçu 
ASSUNTO: Comunicação à Ouvidoria n. 448/2016 - Irregularidades concernentes a reiteradas designações de servidores diversos para 
exercício ad hoc do cargo de Fiscal de Obras e Posturas. 
RELATOR: Sabrina Nunes Iocken 
UNIDADE TÉCNICA:Divisão 1 - DAP/COAP I/DIV1 
DECISÃO SINGULAR:COE/SNI - 1039/2018 
Tratam os autos de Representação encaminhada pelo Conselheiro José Nei Alberton Ascari, Supervisor da Ouvidoria do TCE/SC, com base 
na Comunicação de Ouvidoria n. 448/2016, que noticia possíveis irregularidades em designações de servidores para exercício ad hoc do cargo 
de Fiscal de Obras e Posturas no município de Biguaçu. 
Ao examinar os autos, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) deste Tribunal, por meio do Relatório n. 5710/2018, elaborado pelo 
Auditor Fiscal de Controle Externo Gerson Luiz Tavares, destacou que de acordo com o teor do art. 101, parágrafo único, do Regimento 
Interno desta Casa (Resolução nº TC-06/2001), com a nova redação dada pelo art. 1º, da Resolução nº TC-120/2015, a Representação 
decorrente de conversão de comunicação da ouvidoria dispensa o exame de admissibilidade. 
Em face da documentação analisada, a DAP propôs que fosse realizada a audiência dos Responsáveis. A Diretoria Técnica destacou que 
desde o exercício de 2013 têm sido designados servidores ocupantes de cargos efetivos, de nível fundamental, médio e técnico, para 
exercerem, em caráter ad hoc, as atribuições do cargo efetivo de Fiscal de Obras Públicas. 
Ainda de acordo com a DAP, conforme estabelece a Lei Complementar (municipal) n. 47/2011, trata-se de cargo de nível superior, com 
atribuições que exigem habilidade e competência específicas, sendo que nesse período foram designados para exercê-las servidores 
ocupantes dos cargos de Motorista I, Motorista Geral, Técnico em Edificações e Técnico em Topografia e Escriturário. 
É o breve relatório.  
Decido. 
Vindo os autos à apreciação desta Relatora, considerando o disposto no parágrafo único do artigo 101 da Resolução n. TC-06/2001 
(Regimento Interno), com redação dada pela Resolução n. TC-120/2015, de acordo com o qual ―a representação do Presidente do Tribunal, de 
Conselheiro ou de Procurador junto ao Tribunal de Contas, bem como aquela decorrente de conversão de comunicação da ouvidoria, dispensa 
o exame de admissibilidade, devendo ser imediatamente autuada e encaminhada ao órgão de controle competente para apuração dos fatos‖, 
manifesto-me pelo conhecimento do presente processo como Representação. 
Com relação às irregularidades noticiadas, manifesto-me de acordo com as conclusões consignadas no Relatório n. DAP 5710/2018, devendo 
ser realizada a audiência dos Responsáveis para que se manifestem nos presentes autos. 
Diante do exposto, decido: 
1. Conhecer da Representação formulada, por preencher os requisitos e formalidades do art. 101 da Resolução n. TC-06/2011, com redação 
dada pela Resolução n.TC-120/2015. 
2. Determinar a audiência, nos termos do art. 29, § 1º, c/c com o art. 35 da Lei Complementar nº 202/00, em observância ao princípio do 
contraditório e da ampla defesa, para apresentação de justificativas a este Tribunal de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 
recebimento desta, do Sr. JOSÉ CASTELO DESCHAMPS,  CPF 290.378.839-15, Prefeito Municipal de 01/01/2009 a 10/12/2014,  e do Sr. 
JOÃO LUIZ LUZ, CPF 022.033.539-70, Secretário Municipal de Administração de Biguaçu em 2013, pelas designações ―ad hoc‖ para o cargo 
de Fiscal de Obras e Posturas dos servidores Jailton Luiz Velloso dos Santos, Luís Fernando da Rocha e Silvana Maria Schmitt Machado, 
ocasionando desvio de função, em desacordo com o art. 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal, Lei Complementar (municipal) nº 47, de 
22 de dezembro de 2011, anexos III e IX, e os Prejulgados TCE/SC n.ºs 814 e 663 (Quadro 01 do Relatório DAP);  
3. Determinar a audiência, nos termos do art. 29, § 1º, c/c com o art. 35 da Lei Complementar nº 202/00, em observância ao princípio do 
contraditório e da ampla defesa, para apresentação de justificativas a este Tribunal de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 
recebimento desta, do Sr. VILSON NORBERTO ALVES, CPF 145.271.709-53, Prefeito em exercício em 2016, pelas designações ―ad hoc‖ 
para o cargo de Fiscal de Obras e Posturas dos servidores Luiz Carlos Gonçalves, Silvana Maria Schmitt, Luiz Fernando da Rocha, Moisés de 
Andrade Oliveira, Osni Gilberto Ferreira e Felipe Farias, ocasionando desvio de função, em desacordo com o art. 37, caput, e inciso II, da 
Constituição Federal, Lei Complementar (municipal) nº 47, de 22 de dezembro de 2011, anexos III e IX, e os Prejulgados TCE/SC n.ºs 814 e 
663 (Quadro 01 do Relatório DAP); 
4. Determinar a audiência, nos termos do Art. 29, § 1º, c/c com o Art. 35 da Lei Complementar nº 202/00, em observância ao princípio do 
contraditório e da ampla defesa, para apresentação de justificativas a este Tribunal de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 
recebimento desta, do Sr. RAMON WOLLINGER, CPF 019.850.619-88,  Prefeito Municipal de 11/12/2014 a 31/12/2016 e desde 01/01/2017, 
pelas designações ―ad hoc‖ para o cargo de Fiscal de Obras e Posturas do servidor Adenilson Luiz Coelho e Silvana Maria Schmitt, 
ocasionando desvio de função, em desacordo com o art. 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal, Lei Complementar (municipal) nº 47, de 
22 de dezembro de 2011, anexos III e IX, e os Prejulgados TCE/SC n.ºs 814 e 663 (Quadro 01 do Relatório DAP). 
5. Determinar à Secretaria-Geral (SEG/DICM), nos termos do art. 36, § 3º da Resolução n. TC-09/2002, alterado pelo art. 7º da Resolução n. 
TC-05/2005, que proceda à ciência do presente despacho aos Conselheiros e aos demais Auditores. 
6. Dar ciência do Relatório DAP - 5710/2018 e da presente Decisão ao município de Biguaçu. 
Florianópolis, 28 de novembro de 2018. 
Sabrina Nunes Iocken 
Relatora 
 

 

Corupá 

NOTIFICAÇÃO DE ALERTA Nº 855/2018 
 

O Diretor da Diretoria de Controle dos Municípios, por delegação de competência do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina através da Portaria nº 050/2017 no uso de suas atribuições e de acordo com as competências desta Corte de Contas para o exercício 
do controle externo conferidas pelo art. 59 da Constituição Estadual e em cumprimento ao disposto no art. 59, § 1º, inciso I c/c artigo 9º da Lei 
Complementar nº 101/2000 e no art. 27, I, da Resolução nº 06/2001 (Regimento Interno), ALERTA o/a Chefe do Poder Executivo de CORUPÁ 
com base nos dados remetidos por meio do Sistema e-Sfinge, que: 
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A meta bimestral de arrecadação prevista até o 5º Bimestre de 2018 não foi alcançada pois do valor previsto de R$ 40.000.000,00 a 
arrecadação foi de R$ 37.593.424,19, o que representou 93,98% da meta, portanto deve o Poder Executivo promover limitação de empenho e 
movimentação financeira conforme dispõe o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Notifique-se o/a responsável pelo Controle Interno por meio eletrônico.  
Publique-se.  
Florianópolis, 07/12/2018. 

 
Moises Hoegenn 

Diretor 
 

 

Criciúma 

 
PROCESSO Nº:@APE 17/00252507 
UNIDADE GESTORA:Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor Público de Criciúma - CRICIÚMAPREV 
RESPONSÁVEL:Clésio Salvaro 
INTERESSADO:Prefeitura Municipal de Criciúma 
ASSUNTO: Ato de Aposentadoria de Maria de Fátima Rabelo Lopes 
DECISÃO SINGULAR:COE/GSS - 1088/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de Maria de Fátima Rabelo Lopes, servidora da Prefeitura Municipal de Criciúma, 
submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei 
Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu à análise do ato sugerindo, no seu Relatório de Instrução nº DAP - 556/2017, a 
audiência do responsável pelo Instituto de Previdência em face da seguinte irregularidade: 
3.1.1. Aplicação de fator previdenciário no cálculo dos proventos de aposentadoria, tendo por consequência proventos a maior, em 
descumprimento à regra disposta na Lei nº 10.887, de 18/06/04, e no art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003. 
Deferida a audiência, o responsável pelo Instituto de Previdência quedou-se inerte. Em vista disso, a DAP sugeriu, no Relatório nº DAP – 
916/2018, a assinatura de prazo para a adoção de providências visando a correção da irregularidade identificada.  
O Ministério Público de Contas, mediante o Parecer nº MPTC/203/2018, acompanhou a manifestação do corpo instrutivo. 
Apresentei proposta de voto para assinatura de prazo nos termos propostos pela DAP, a qual acolhida pelo Plenário desta Casa. A Decisão foi 
lavrada nos seguintes termos: 
1. Assinar o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Decisão no Diário Oficial Eletrônico do TCE – DOTC-e -, nos termos do 
art. 29, §3º, c/c o art. 36, §1º, ―b‖, da Lei Complementar (estadual) nº 202/2000, para que o Instituto Municipal de Seguridade Social do 
Servidor Público de Criciúma - CRICIÚMAPREV, através do seu Diretor Presidente, adote providências com vistas ao exato cumprimento da 
lei, comprovando-as a este Tribunal, a fim de sanar a restrição abaixo especificada, verificada na concessão de aposentadoria da servidora 
Maria de Fátima Rabelo Lopes, no cargo de Agente de Serviços, consubstanciada no Decreto nº 508/17, de 21.02.2017, sem prejuízo de 
assegurar à beneficiária o devido processo legal, nos termos do inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal: 
1.1. Aplicação de fator previdenciário no cálculo dos proventos de aposentadoria, tendo por consequência proventos a maior, em 
descumprimento à regra disposta na Lei nº 10.887, de 18/06/04, e no art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003. 
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor Público de Criciúma - CRICIÚMAPREV. 
Em atendimento à decisão plenária, a unidade gestora apresentou os documentos de fls. 50-52. A DAP examinou os documentos e sugeriu em 
seu Relatório nº DAP - 6328/2018 ordenar o registro. 
O Ministério Público de Contas, no Parecer nº MPC/2406/2018, corroborou o encaminhamento sugerido pelo corpo instrutivo. 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo Ministério Público de 
Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de aposentadoria de Maria de Fátima Rabelo Lopes, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Criciúma, ocupante do cargo de 
Agente de Serviços, nível A-00, matrícula nº 54.947, CPF nº 912.196.479-34, consubstanciado no Decreto nº 508/17, de 21/02/2017, retificado 
pelo Decreto nº 783/18, de 11/07/218, considerado legal conforme análise realizada. 
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor Público de Criciúma - CRICIÚMAPREV. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 27 de Novembro de 2018. 
Gerson dos Santos Sicca 
Relator 
 
 

 

Formosa do Sul 

 
NOTIFICAÇÃO DE ALERTA Nº 853/2018 

 
O Diretor da Diretoria de Controle dos Municípios, por delegação de competência do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina através da Portaria nº 050/2017 no uso de suas atribuições e de acordo com as competências desta Corte de Contas para o exercício 
do controle externo conferidas pelo art. 59 da Constituição Estadual e em cumprimento ao disposto no art. 59, § 1º, inciso I c/c artigo 9º da Lei 
Complementar nº 101/2000 e no art. 27, I, da Resolução nº 06/2001 (Regimento Interno), ALERTA o/a Chefe do Poder Executivo de 
FORMOSA DO SUL com base nos dados remetidos por meio do Sistema e-Sfinge, que: 

A meta bimestral de arrecadação prevista até o 5º Bimestre de 2018 não foi alcançada pois do valor previsto de R$ 11.784.841,70 a 
arrecadação foi de R$ 11.347.521,90, o que representou 96,29% da meta, portanto deve o Poder Executivo promover limitação de empenho e 
movimentação financeira conforme dispõe o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.  
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Notifique-se o/a responsável pelo Controle Interno por meio eletrônico.  
Publique-se.  
Florianópolis, 07/12/2018. 

 
Moises Hoegenn 

Diretor 
 

 

Joinville 

 
PROCESSO Nº:@APE 17/00015718 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE 
RESPONSÁVEL:Udo Döhler 
INTERESSADO:Prefeitura Municipal de Joinville 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Milton Pereira Correa Neto 
RELATOR: Cleber Muniz Gavi 
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1073/2018 
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais de Milton Pereira Correa Neto, 
submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, nos termos do art. 59, inciso III, da Constituição estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei 
Complementar estadual n. 202/2000, art. 1º, inciso IV, da Resolução n. TC 06/2001- Regimento Interno do Tribunal de Contas e da Resolução 
n. TC 35/2008. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal – DAP procedeu ao exame dos documentos e por meio do Relatório de Instrução n. 2747/2018 
(fls.53-56) concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro.  
O Ministério Público de Contas manifestou-se no Parecer n. MPC/2413/2018 (fl.57), de lavra da Exma. Procuradora Dra. Cibelly Farias, 
acompanhando o posicionamento do órgão de controle. 
É o relatório. 
Decido. 
O ato de pessoal submetido a registro recebeu pareceres favoráveis quanto à sua legalidade tanto pela Diretoria de Controle de Atos de 
Pessoal quanto pelo Ministério Público de Contas.  
Portanto, não havendo controvérsia nos autos acerca do seu registro, decido, com fundamento nos §§ 1º e 2º do art. 38 do Regimento Interno 
(Resolução TC 06/2001), o que segue:  
1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, inciso II, c/c art. 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202/2000, de 15 de dezembro de 2000, 
do ato de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais de Milton Pereira Correa Neto, servidor da Prefeitura Municipal de 
Joinville, ocupante do cargo de Médico-Auditor, matrícula n. 47366, CPF n. 851.163.357-04, consubstanciado no Ato n. 27.879, de 04/11/2016, 
considerado legal conforme análise realizada.  
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 28 de novembro de 2018. 
Cleber Muniz Gavi 
Conselheiro-Substituto 
Relator 
 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 17/00016102 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE 
RESPONSÁVEL:Udo Döhler 
INTERESSADO:Prefeitura Municipal de Joinville 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Ari Cesar Goncalves 
RELATOR: Cleber Muniz Gavi 
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1069/2018 
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais de Ari Cesar Gonçalves, submetido à 
apreciação deste Tribunal de Contas, nos termos do art. 59, inciso III, da Constituição estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar 
estadual n. 202/2000, art. 1º, inciso IV, da Resolução n. TC 06/2001- Regimento Interno do Tribunal de Contas e da Resolução n. TC 35/2008. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal – DAP procedeu ao exame dos documentos e por meio do Relatório de Instrução n. 2748/2018 
(fls.46-49) concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro.  
O Ministério Público de Contas manifestou-se no Parecer n. MPC/2415/2018 (fl.50), de lavra da Exma. Procuradora Dra. Cibelly Farias, 
acompanhando o posicionamento do órgão de controle. 
É o relatório. 
Decido. 
O ato de pessoal submetido a registro recebeu pareceres favoráveis quanto à sua legalidade tanto pela Diretoria de Controle de Atos de 
Pessoal quanto pelo Ministério Público de Contas.  
Portanto, não havendo controvérsia nos autos acerca do seu registro, decido, com fundamento nos §§ 1º e 2º do art. 38 do Regimento Interno 
(Resolução TC 06/2001), o que segue:  
1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, inciso II, c/c art. 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202/2000, de 15 de dezembro de 2000, 
do ato de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais de Ari Cesar Goncalves, servidor da Prefeitura Municipal de 
Joinville, ocupante do cargo de Instrutor de Cursos Profissionalizantes II - Eletricidade, matrícula n. 22237, CPF n. 249.296.119-20, 
consubstanciado no Ato n. 27.858, de 04/11/2016, considerado legal conforme análise realizada.  
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 28 de novembro de 2018. 
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Cleber Muniz Gavi 
Conselheiro-Substituto 
Relator 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 17/00024113 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE 
RESPONSÁVEL:Udo Döhler 
INTERESSADOS:Prefeitura Municipal de Joinville 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Luiz Mario Durieux 
RELATOR: Cleber Muniz Gavi 
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1072/2018 
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Luiz Mario Durieux, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, nos termos do 
art. 59, inciso III, da Constituição estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar estadual n. 202/2000, art. 1º, inciso IV, da Resolução n. TC 
06/2001- Regimento Interno do Tribunal de Contas e da Resolução n. TC 35/2008. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal – DAP procedeu ao exame dos documentos e por meio do Relatório de Instrução n. 3052/2018 
(fls.85-88) concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro.  
O Ministério Público de Contas manifestou-se no Parecer n. MPC/2411/2018 (fl.89), de lavra da Exma. Procuradora Dra. Cibelly Farias, 
acompanhando o posicionamento do órgão de controle. 
É o relatório. 
Decido. 
O ato de pessoal submetido a registro recebeu pareceres favoráveis quanto à sua legalidade tanto pela Diretoria de Controle de Atos de 
Pessoal quanto pelo Ministério Público de Contas.  
Portanto, não havendo controvérsia nos autos acerca do seu registro, decido, com fundamento nos §§ 1º e 2º do art. 38 do Regimento Interno 
(Resolução TC 06/2001), o que segue:  
1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, inciso II, c/c art. 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202/2000, de 15 de dezembro de 2000, 
do ato de aposentadoria de Luiz Mario Durieux, servidor da Prefeitura Municipal de Joinville, ocupante do cargo de Odontólogo, matrícula n. 
16122, CPF n. 743.980.409-00, consubstanciado no Ato n. 27.870, de 04/11/2016, considerado legal conforme análise realizada.  
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 28 de novembro de 2018. 
Cleber Muniz Gavi 
Conselheiro-Substituto 
Relator 
 
 

 
 
PROCESSO Nº:@APE 17/00092119 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE 
RESPONSÁVEL:Udo Döhler 
INTERESSADOS:Prefeitura Municipal de Joinville 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Sonia Teresinha Frigo Ferreira 
RELATOR: Cleber Muniz Gavi 
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1071/2018 
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Sonia Teresinha Frigo Ferreira, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, nos 
termos do art. 59, inciso III, da Constituição estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar estadual n. 202/2000, art. 1º, inciso IV, da 
Resolução n. TC 06/2001- Regimento Interno do Tribunal de Contas e da Resolução n. TC 35/2008. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal – DAP procedeu ao exame dos documentos e por meio do Relatório de Instrução n. 2713/2018 
(fls.55-58) concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro.  
O Ministério Público de Contas manifestou-se no Parecer n. MPC/2414/2018 (fl.59), de lavra da Exma. Procuradora Dra. Cibelly Farias, 
acompanhando o posicionamento do órgão de controle. 
É o relatório. 
Decido. 
O ato de pessoal submetido a registro recebeu pareceres favoráveis quanto à sua legalidade tanto pela Diretoria de Controle de Atos de 
Pessoal quanto pelo Ministério Público de Contas.  
Portanto, não havendo controvérsia nos autos acerca do seu registro, decido, com fundamento nos §§ 1º e 2º do art. 38 do Regimento Interno 
(Resolução TC 06/2001), o que segue:  
1. Ordenar o registro, nos termos do art. 34, inciso II, c/c art. 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar n. 202/2000, de 15 de dezembro de 2000, 
do ato de aposentadoria de Sonia Teresinha Frigo Ferreira, servidora da Prefeitura Municipal de Joinville, ocupante do cargo de Agente 
Administrativo, matrícula n. 23718, CPF n. 472.485.569-04, consubstanciado no Ato n. 27.984, de 02/12/2016, considerado legal conforme 
análise realizada.  
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 28 de novembro de 2018. 
Cleber Muniz Gavi 
Conselheiro-Substituto 
Relator 
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Lages 

 
PROCESSO Nº:@APE 17/00864375 
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Município de Lages - LAGESPREVI 
RESPONSÁVEL:Aldo da Silva Honório 
INTERESSADOS:Prefeitura Municipal de Lages 
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Hercilia Solange Melo de Liz 
DECISÃO SINGULAR:COE/GSS - 1070/2018 
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de HERCILIA SOLANGE MELO DE LIZ, servidora da Prefeitura Municipal de Lages, 
submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei 
Complementar (estadual) nº 202/2000, e artigo 1º, inciso IV, da Resolução nº TC-06/2001. 
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) procedeu à análise do ato sugerindo, no seu Relatório de Instrução nº DAP - 7241/2018, 
ordenar o registro e proferir recomendação nos seguintes termos: 
Recomendar à Câmara Municipal de Lages que proceda à alteração de seu sistema de folha de pagamento, a fim de adequá-lo aos 
dispositivos legais expressos na Lei nº 1575/1990, em especial, no que tange à promoção funcional e progressão dos servidores públicos, 
previstas em seus artigos 2º, inciso XIX, e 8º, a fim de resguardar a base de cálculo da percepção do adicional por tempo de serviço, previsto 
na Lei nº 1574/1990, art. 83. 
O Ministério Público de Contas, em seu Parecer, acompanhou a manifestação do corpo instrutivo. 
É o relatório. Passo a decidir. 
A recomendação sugerida pela DAP teve a seguinte justificativa: 
(...) o procedimento adotado pela Câmara Municipal de Lages, que destaca do vencimento do servidor o valor que lhe deveria ser agregado por 
conta de sua promoção na carreira, não encontra respaldo na Lei nº 1575/1990 e reflete no montante pago a título de adicional trienal, previsto 
na Lei nº 1574/1990, art. 83, que tem sua base de cálculo reduzida indevidamente. 
Entendo como corretos os fundamentos apontados pela diretoria técnica. O valor grafado como ―Progressão‖ no contracheque da servidora, na 
verdade, trata da diferença de remuneração entre os níveis de referências e as letras que a servidora percorre ao longo da sua vida funcional, 
sendo que a promoção e progressão funcional são os mecanismos que permitem a movimentação da servidora na carreira.  
Além disso, a fim de resguardar a correta incidência do adicional por tempo de serviço previsto no art. 83 da Lei (municipal) nº 1574/1990, deve 
ser assegurada a regular alteração do vencimento básico em decorrência da movimentação da carreira por meio de promoção e progressão 
funcional. Inclusive, na situação em causa, constatou-se o recebimento a menor de valores referentes à adicional trienal pela servidora, o qual 
incidiu tão somente em face do vencimento, sendo que os valores relativos à Progressão Funcional delineada como ―Progressão‖ e a 
Promoção Funcional apontada como ―Avaliação‖ não compuseram de maneira integral a base de cálculo do triênio. 
No entanto, entendo não ser adequada a recomendação sugerida pela DAP, para a correção de falha no sistema de folha de pagamento da 
Prefeitura Municipal de Lages, isso porque o presente processo versa tão somente sobre o ato de aposentadoria da servidora Hercília Solange 
Melo de Liz. Neste ponto, cabível tão somente a recomendação para que o Instituto de Previdência assegure ao servidor a regular alteração do 
vencimento básico em decorrência da movimentação da carreira ocorrida por meio de promoção e progressão funcional e dê ciência da 
alteração. 
Por fim, entendo como corretos os demais fundamentos apontados pela diretoria técnica para o registro da aposentadoria, ratificados pelo 
Ministério Público de Contas, motivo pelo qual acolho por seus próprios e jurídicos termos. 
Diante do exposto e estando os autos apreciados na forma regimental, DECIDO por: 
1 – Ordenar o registro, nos termos do artigo 34, inciso II, combinado com o artigo 36, § 2º, letra 'b', da Lei Complementar (estadual) nº 
202/2000, do ato de aposentadoria de HERCILIA SOLANGE MELO DE LIZ, servidora da Prefeitura Municipal de Lages, ocupante do cargo de 
Assistente Social, nível Nível 19, matrícula nº 8841/01, CPF nº 464.169.519-91, consubstanciado no Ato nº 16963, de 29/09/2017, considerado 
legal conforme análise realizada. 
2 – Recomendar ao(a) Instituto de Previdência do Município de Lages - LAGESPREVI que assegure à servidora a regular alteração do 
vencimento básico em decorrência da movimentação da carreira ocorrida por meio de promoção e progressão funcional, bem como dê ciência 
à aposentada da modificação promovida. 
3 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Município de Lages - LAGESPREVI. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 26 de Novembro de 2018. 
Gerson dos Santos Sicca 
Relator 
 

 

Morro da Fumaça 

NOTIFICAÇÃO DE ALERTA Nº 852/2018 
 

O Diretor da Diretoria de Controle dos Municípios, por delegação de competência do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina através da Portaria nº 050/2017 no uso de suas atribuições e de acordo com as competências desta Corte de Contas para o exercício 
do controle externo conferidas pelo art. 59 da Constituição Estadual e em cumprimento ao disposto no art. 59, § 1º, inciso I c/c artigo 9º da Lei 
Complementar nº 101/2000 e no art. 27, I, da Resolução nº 06/2001 (Regimento Interno), ALERTA o/a Chefe do Poder Executivo de MORRO 
DA FUMAÇA com base nos dados remetidos por meio do Sistema e-Sfinge, que: 

A meta bimestral de arrecadação prevista até o 5º Bimestre de 2018 não foi alcançada pois do valor previsto de R$ 47.808.184,25 a 
arrecadação foi de R$ 45.994.576,52, o que representou 96,21% da meta, portanto deve o Poder Executivo promover limitação de empenho e 
movimentação financeira conforme dispõe o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Notifique-se o/a responsável pelo Controle Interno por meio eletrônico.  
Publique-se.  
Florianópolis, 07/12/2018. 

Moises Hoegenn 
Diretor 
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Rio do Oeste 

NOTIFICAÇÃO DE ALERTA Nº 851/2018 
 

O Diretor da Diretoria de Controle dos Municípios, por delegação de competência do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina através da Portaria nº 050/2017 no uso de suas atribuições e de acordo com as competências desta Corte de Contas para o exercício 
do controle externo conferidas pelo art. 59 da Constituição Estadual e em cumprimento ao disposto no art. 59, § 1º, inciso I c/c artigo 9º da Lei 
Complementar nº 101/2000 e no art. 27, I, da Resolução nº 06/2001 (Regimento Interno), ALERTA o/a Chefe do Poder Executivo de RIO DO 
OESTE com base nos dados remetidos por meio do Sistema e-Sfinge, que: 

A meta bimestral de arrecadação prevista até o 5º Bimestre de 2018 não foi alcançada pois do valor previsto de R$ 24.988.155,00 a 
arrecadação foi de R$ 19.546.637,65, o que representou 78,22% da meta, portanto deve o Poder Executivo promover limitação de empenho e 
movimentação financeira conforme dispõe o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Notifique-se o/a responsável pelo Controle Interno por meio eletrônico.  
Publique-se.  
Florianópolis, 07/12/2018. 

Moises Hoegenn 
Diretor 

 

 

São João do Itaperiú 

NOTIFICAÇÃO DE ALERTA Nº 856/2018 
 

O Diretor da Diretoria de Controle dos Municípios, por delegação de competência do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina através da Portaria nº 050/2017 no uso de suas atribuições e de acordo com as competências desta Corte de Contas para o exercício 
do controle externo conferidas pelo art. 59 da Constituição Estadual e em cumprimento ao disposto no art. 59, § 1º, inciso II da Lei 
Complementar nº 101/2000 e no artigo 27, II da Resolução nº TC-06/2001 (Regimento Interno), ALERTA o/a Chefe do Poder Executivo de 
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, com base nos dados remetidos por meio do Sistema e-Sfinge, que:  

A Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do Município no período examinado (2º quadrimestre de 2018) representou 48,72% da 
Receita Corrente Líquida (R$ 15.095.711,53), ou seja, acima de 90% do limite legal previsto na alínea ―b‖ do inciso III do artigo 20 da Lei 
Complementar nº 101/2000, que corresponde a 48,6%. 

Notifique-se o/a responsável pelo Controle Interno por meio eletrônico.  
Publique-se.  
Florianópolis, 07/12/2018 

Moises Hoegenn 
Diretor 

 

 

Timbó 

NOTIFICAÇÃO DE ALERTA Nº 854/2018 
 

O Diretor da Diretoria de Controle dos Municípios, por delegação de competência do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina através da Portaria nº 050/2017 no uso de suas atribuições e de acordo com as competências desta Corte de Contas para o exercício 
do controle externo conferidas pelo art. 59 da Constituição Estadual e em cumprimento ao disposto no art. 59, § 1º, inciso I c/c artigo 9º da Lei 
Complementar nº 101/2000 e no art. 27, I, da Resolução nº 06/2001 (Regimento Interno), ALERTA o/a Chefe do Poder Executivo de TIMBÓ 
com base nos dados remetidos por meio do Sistema e-Sfinge, que: 

A meta bimestral de arrecadação prevista até o 5º Bimestre de 2018 não foi alcançada pois do valor previsto de R$ 132.090.895,30 a 
arrecadação foi de R$ 130.184.754,55, o que representou 98,56% da meta, portanto deve o Poder Executivo promover limitação de empenho e 
movimentação financeira conforme dispõe o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Notifique-se o/a responsável pelo Controle Interno por meio eletrônico.  
Publique-se.  
Florianópolis, 07/12/2018. 

Moises Hoegenn 
Diretor 

 

 

Atos Administrativos 
PORTARIA Nº TC 0522/2018 

 
O DIRETOR GERAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº 050/2017, nos 

termos do art. 78, da Lei 6.745, de 28 de dezembro de 1985, combinado com o art. 9º, da Lei Complementar nº 496, de 03 de fevereiro de 
2010 

RESOLVE: 
Conceder ao servidor Robson Baggenstoss, ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Controle Externo, TC.AFC.14.D, matrícula nº 451.068-

2, o gozo de 15 dias de licença-prêmio, no período de 03/12/2018 a 17/12/2018, correspondente à 2ª parcela do 1º quinquênio – 2008/2013. 
Florianópolis, 3 de dezembro de 2018. 

 
Edison Stieven 

Diretor da DGPA 
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PORTARIA Nº TC 0523/2018 
 
O DIRETOR GERAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº 050/2017, nos 

termos do art. 78, da Lei 6.745, de 28 de dezembro de 1985, combinado com o art. 9º, da Lei Complementar nº 496, de 03 de fevereiro de 
2010 

RESOLVE: 
Conceder ao servidor Luciano Opuski de Almeida, ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Controle Externo, TC.AFC.16.H, matrícula nº 

450.633-2, o gozo de 15 dias de licença-prêmio, no período de 06/02/2019 a 20/02/2019, correspondente à 2ª parcela do 4º quinquênio – 
2005/2010. 

Florianópolis, 3 de dezembro de 2018. 
Edison Stieven 

Diretor da DGPA 
 

 
 

PORTARIA Nº TC 0526/2018 
 
O DIRETOR GERAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº 050/2017, nos 

termos do art. 78, da Lei 6.745, de 28 de dezembro de 1985, combinado com o art. 9º, da Lei Complementar nº 496, de 03 de fevereiro de 
2010 

RESOLVE: 
Conceder à servidora Daisi Alves Machado, ocupante do cargo de Técnico de Atividades Administrativas e de Controle Externo, 

TC.TAC.15.A, matrícula nº 450.500-0, o gozo de 15 dias de licença-prêmio, no período de 06/02/2019 a 20/02/2019, correspondente à 3ª 
parcela do 6º quinquênio – 2011/2016. 

Florianópolis, 4 de dezembro de 2018. 
Edison Stieven 

Diretor da DGPA 
 

 
 

PORTARIA Nº TC 0527/2018 
 
O DIRETOR GERAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº 050/2017, nos 

termos do art. 78, da Lei 6.745, de 28 de dezembro de 1985, combinado com o art. 9º, da Lei Complementar nº 496, de 03 de fevereiro de 
2010 

RESOLVE: 
Conceder ao servidor Mauricio da Rosa, ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Controle Externo, TC.AFC.14.H, matrícula nº 450.941-2, o 

gozo de 15 dias de licença-prêmio, no período de 06/02/2019 a 20/02/2019, correspondente à 3ª parcela do 1º quinquênio – 2006/2011. 
Florianópolis, 4 de dezembro de 2018. 

Edison Stieven 
Diretor da DGPA 

 

 
 

PORTARIA Nº TC 0524/2018 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 90, I, da Lei Complementar 

202, de 15 de dezembro de 2000 e art. 271, XXVII, da Resolução nº TC.06/2001, de 03 de dezembro de 2001, e ainda, nos termos do art. 103, 
da Lei Complementar nº 202 de 15 de dezembro de 2000,  

RESOLVE: 
Prorrogar os efeitos da Portaria nº TC.783/2012, datada de 14 de dezembro de 2012, que colocou a servidora Juliana Fritzen, ocupante do 

cargo de Auditor Fiscal de Controle Externo, TC.AFC.14.D, matrícula nº 450.938-2, à disposição do Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas, com ônus para a origem, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional celebrado entre as partes, até 31 de dezembro de 
2019.  

Florianópolis, 04 de dezembro de 2018. 
Luiz Eduardo Cherem 

Presidente 
 

 
 

PORTARIA Nº TC 0525/2018 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 90, I, da Lei Complementar 

202, de 15 de dezembro de 2000 e art. 271, XXVII, da Resolução nº TC.06/2001, de 03 de dezembro de 2001, e ainda, nos termos do art. 103, 
da Lei Complementar nº 202 de 15 de dezembro de 2000,  

RESOLVE: 
Prorrogar os efeitos da Portaria nº TC.202/2009 que colocou a servidora Jovenia Adam Jahn, ocupante do cargo de Auditor Fiscal de 

Controle Externo, TC.AFC.14.B, à disposição do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, com ônus para a origem, nos termos do acordo de 
cooperação Técnico-Institucional firmado entre os Tribunais de Contas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, até 31 de dezembro de 
2019. 

Florianópolis, 04 de dezembro de 2018. 
Luiz Eduardo Cherem 

Presidente 
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PORTARIA N° TC 0528/2018 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 90, I, da Lei Complementar 

202, de 15 de dezembro de 2000 e art. 271, XXVII, da Resolução nº TC.06/2001, de 03 de dezembro de 2001, 
RESOLVE: 
Designar a servidora Rosemari Machado, ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Controle Externo, TC.AFC.15.G, matrícula 450.824-6, 

para substituir na função de confiança de Chefe de Divisão, TC.FC.2, da Divisão 3, da Coordenadoria de Controle de Auditoria Operacional, da 
Diretoria de Atividades Especiais, no período de 20/11/2018 a 05/12/2018, em razão da concessão de licença para tratamento de saúde ao 
titular Ricardo Cardoso da Silva. 

Florianópolis, 4 de dezembro de 2018. 
 

Luiz Eduardo Cherem 
Presidente 

 

 
 

PORTARIA N° TC 0530/2018 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 90, I, da Lei Complementar 

202, de 15 de dezembro de 2000 e art. 271, XXVII, da Resolução nº TC.06/2001, de 03 de dezembro de 2001, e ainda, nos termos do art. 103, 
da Lei Complementar nº 202 de 15 de dezembro de 2000,  

RESOLVE: 
Prorrogar os efeitos da Portaria nº TC.623/2009 que colocou à disposição da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com 

ônus para a Origem, o servidor Rodrigo Vieira, matrícula 450.653-7, ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Controle Externo, TC.AFC.15.F, de 
acordo com o Termo de Cooperação Técnico Institucional celebrado entre a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas de Santa Catarina, 
até 31 de dezembro de 2019. 

Florianópolis, 4 de dezembro de 2018. 
 

Luiz Eduardo Cherem 
Presidente 

 
 

 
 

PORTARIA N° TC 0529/2018 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 90, I, da Lei Complementar 

202, de 15 de dezembro de 2000 e art. 271, XXVII, da Resolução nº TC.06/2001, de 03 de dezembro de 2001, e ainda, nos termos do art. 103, 
da Lei Complementar nº 202 de 15 de dezembro de 2000,  

RESOLVE: 
Prorrogar os efeitos da Portaria nº TC.663/2010, datada de 27 de julho de 2010, que colocou o servidor Antonio Altero Cajuella Filho, 

ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Controle Externo, TC.AFC.14.H, matrícula nº 450.853-0, à disposição do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas, com ônus para a origem, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional celebrado entre as partes, até 31 de 
dezembro de 2019.  

Florianópolis, 4 de dezembro de 2018. 
 

Luiz Eduardo Cherem 
Presidente 

 
 

 

Licitações, Contratos e Convênios 
 

Extrato de Termo Aditivo firmado pelo Tribunal de Contas do Estado 
 

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912269989. Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Objeto do 
Contrato: Serviços diversos de correios. Prorrogação de Prazo: O contrato original fica prorrogado de 03/01/2019 até 03/01/2020. Fundamento: 
Artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93. Valor: O valor estimado deste Termo Aditivo é de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais). 
Assinatura: 07/12/2018. 

Florianópolis, 07 de dezembro de 2018. 
 

José Roberto Queiroz 
Diretor de Administração da DAF 

 
 

 
 

Resultado do julgamento do Pregão Presencial n° 53/2018 
 

Objeto da Licitação: Fornecimento de gêneros alimentícios durante o exercício de 2019. 
Licitantes: ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, MOMM COMERCIO E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP, SATÉLITE 

COMERCIAL LTDA ME, A.V. COMERCIO ATACADISTA EIRELI, VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, R 
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& G REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA 
- EPP. 

Desclassificações: Para o Lote 1, o representante da empresa SATÉLITE COMERCIAL LTDA ME solicitou a sua desclassificação em 
virtude do valor estar muito abaixo da cotação, sendo desclassificada conforme item 7.2 do edital. Foram desclassificadas ainda as empresas 
ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e R & G REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, no Lote 1 por terem 
cotado produto com preço superior ao máximo estipulado no edital, descumprindo o item 7.2 c/c Anexo II do edital. 

Resultado: Vencedores: A.V. COMERCIO ATACADISTA EIRELI, Lote 1 (açúcar), valor unitário: R$ 10,08, total: R$ 4.032,00, Lote 2 (leite), 
valor unitário: R$ 2,23, total: R$ 33.450,00, e Lote 3 (adoçante), valor unitário: R$ 1,99, total: R$ 358,20, totalizando o valor de R$ 37.840,20; 
CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA - EPP, Lote 4 (café), valor unitário: R$ 6,85, valor total: R$ 27.400,00, e MOMM 
COMERCIO E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP, Lote 5 (chás), valor unitário: R$ 0,85, total: R$ 918,00. 

Florianópolis, 10 de dezembro de 2018. 
 

Pregoeiro 
 
 

 

Ministério Público de Contas 
 

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MPC Nº 7/2018 
 
 

Contratante: Ministério Público de Contas - Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas  
Contratada: Connect Info Serviço e Comércio de Artigos de Informática EIRELI. 
Objeto: Acrescer ao quantitativo previsto no item 2.1 do Contrato MPC nº 7/2018 a aquisição de 2 (dois) minicomputadores com monitores, 

de acordo com o previsto no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  
Valor: O Termo Aditivo tem o valor de R$ 10.496,00 (dez mil, quatrocentos e noventa e seis reais), correspondendo ao aditamento de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor original do contrato, de R$ 52.480,00 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais). Dessa forma, o valor 
global do contrato passa a ser de R$ 62.976,00 (sessenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais). 

Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. 
Assinatura: em 4/12/2018. 
Florianópolis, 10 de dezembro de 2018. 

 
Comissão Permanente de Licitação 
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