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Deliberações do Tribunal Pleno, Decisões Singulares e Editais de
Citação e Audiência
Administração Pública Estadual
Poder Executivo
Administração Direta
PROCESSO Nº:@APE 17/00738825
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 Joao Valdeci Ostrogurski
RELATOR: Cesar Filomeno Fontes
UNIDADE TÉCNICA:Divisão 3 - DAP/COAPII/DIV3
DECISÃO SINGULAR:GAC/CFF - 876/2018
Tratam os autos de Ato de Transferência para a Reserva Remunerada de JOAO VALDECI OSTROGURSKI submetida à apreciação do
Tribunal de Contas, nos termos em que dispõe o art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar nº
202/2000 e art. 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas - Resolução nº TC 06/2001, e Resolução nº TC- 35, de 17 de dezembro de
2008.
A Diretoria de Atos de Pessoal, por meio do Relatório DAP n.5678/2018 entendeu que o ato é regular, sugerindo ordenar o seu registro.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n. MPTC/2463/2018, acompanhando o encaminhamento proposto pela Diretoria Técnica.
Com base no art. 224 e art. 38, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Contas, DECIDO acolher o entendimento proferido pela Diretoria
Técnica e pelo Órgão Ministerial, para:
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 JOAO VALDECI OSTROGURSKI, da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, no posto
de 3º Sargento, matrícula nº 916570-3, CPF nº 694.150.489-72, consubstanciado no Ato 97/2017, de 31/01/2017, considerado legal conforme
análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina.
Florianópolis, 28 de novembro de 2018.
__________________________________________________________________________________________________________________

MARCOS
ANTONIO
FABRE:03073
783903

Assinado de forma digital por
MARCOS ANTONIO
FABRE:03073783903
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC
SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF
A3, cn=MARCOS ANTONIO
FABRE:03073783903
Dados: 2019.01.10 16:51:56 -02'00'

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
www.tce.sc.gov.br

Luiz Eduardo Cherem (Presidente), Adircélio de Moraes Ferreira Junior (Vice-Presidente), Wilson Rogério Wan-Dall (Corregedor-Geral), Luiz Roberto Herbst, Cesar Filomeno Fontes,
Herneus de Nadal e José Nei Alberton Ascari. Auditores: Sabrina Nunes Iocken, Gerson dos Santos Sicca, Cleber Muniz Gavi. Ministério Público de Contas – Procuradores: Cibelly
Farias (Procuradora-Geral), Aderson Flores (Procurador-Geral Adjunto), Diogo Roberto Ringenberg.
Diário Oficial Eletrônico - Coordenação: Secretaria-Geral, Rua Bulcão Vianna, nº 90, Centro, CEP 88020-160, Florianópolis-SC. Telefone (48) 3221-3648. e-mail diario@tce.sc.gov.br.

Tribunal de Contas de Santa Catarina - Diário Oficial Eletrônico nº 2568- Sexta-Feira, 11 de janeiro de 2019

Pág.2

CÉSAR FILOMENO FONTES
CONSELHEIRO RELATOR

PROCESSO Nº:@APE 18/00001794
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 Sergio Murilo da Silva
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 1251/2018
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de SERGIO MURILO DA SILVA, 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, nos moldes do Relatório DAP 7094/2018 procedeu à análise do ato sugerindo ordenar o registro,
no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer MPC/DRR/2041/2018 .
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 SERGIO MURILO DA SILVA, servidor da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, ocupante do cargo
de 3° Sargento, nível 02 04 01, matrícula nº 917596-2-1, CPF nº 693.022.609-25, consubstanciado no Ato nº 622/PMSC/2016, de 11/07/2016,
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 2400/GEREH/DIGA/GAB/SSP/2010 e 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, considerado legal conforme análise realizada.
2 – Dar ciência da Decisão ao Polícia Militar do Estado de Santa Catarina.
Publique-se.
Florianópolis, em 11 de dezembro de 2018.
Luiz Roberto Herbst
Relator

Autarquias
PROCESSO Nº:@APE 17/00793257
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 Carla Borges Cardoso
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 1245/2018
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de CARLA BORGES CARDOSO, 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, 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. 6º, incisos I a IV da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, c/c art. 40, § 5º da
Constituição Federal, e MS nº. 03253865620148240023, do ato de aposentadoria de CARLA BORGES CARDOSO, servidora da Secretaria de
Estado da Educação, ocupante do cargo de PROFESSOR, nível MAG 10 G, matrícula nº 179314403, CPF nº 578.723.179-15,
consubstanciado no Ato nº 3248/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 10 de dezembro de 2018.
Luiz Roberto Herbst
Relator

PROCESSO Nº:@APE 18/00056505
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
RESPONSÁVEL:Adriano Zanotto
INTERESSADO:Secretaria de Estado da Educação
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Raquel Paula Poletto
RELATOR: Cleber Muniz Gavi
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1165/2018
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Raquel Paula Poletto, 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. 8574/2018
(fls.52-54) concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro.
__________________________________________________________________________________________________________________
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O Ministério Público de Contas manifestou-se no Parecer n. MPC/2782/2018 (fl.55), 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 Raquel Paula Poletto, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de Professor, nível
MAG/10/E, matrícula n. 153423-8-01, CPF n. 486.492.019-20, consubstanciado no Ato n. 3423/IPREV, de 11/12/2014, considerado legal
conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 11 de dezembro de 2018.
Cleber Muniz Gavi
Conselheiro-Substituto
Relator

PROCESSO Nº:@APE 18/00217371
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 Sandra Regina da Silva
RELATOR: Cesar Filomeno Fontes
UNIDADE TÉCNICA:Divisão 4 - DAP/COAPII/DIV4
DECISÃO SINGULAR:GAC/CFF - 1066/2018
Tratam os autos de ato de aposentadoria de SANDRA REGINA DA SILVA. Submetida à apreciação do Tribunal de Contas, nos termos em
que dispõe o art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar nº 202/2000 e art. 1º, IV, do Regimento Interno
do Tribunal de Contas - Resolução nº TC 06/2001, e Resolução nº TC- 35, de 17 de dezembro de 2008.
A Diretoria de Atos de Pessoal, por meio do Relatório DAP n.8130/2018 entendeu que o ato é regular, sugerindo ordenar o seu registro.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n. MPTC/2463/2018, acompanhando o encaminhamento proposto pela Diretoria Técnica.
Com base no art. 224 e art. 38, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Contas, DECIDO acolher o entendimento proferido pela Diretoria
Técnica e pelo Órgão Ministerial, para:
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
aposentadoria de SANDRA REGINA DA SILVA, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de PROFESSOR, nível
MAGISTÉRIO/10/6, matrícula nº 163003201, CPF nº 708.340.329-53, consubstanciado no Ato nº 1331, de 09/06/2015, considerado legal
conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Florianópolis, 30 de novembro de 2018.
CESAR FILOMENO FONTES
CONSELHEIRO RELATOR

PROCESSO Nº:@APE 18/00229540
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 Carlos Pedro Vota
RELATOR: Cesar Filomeno Fontes
UNIDADE TÉCNICA:Divisão 4 - DAP/COAPII/DIV4
DECISÃO SINGULAR:GAC/CFF - 1074/2018
Tratam os autos de aposentadoria de Carlos Pedro Vota, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, na forma do disposto no art. 59,
inciso III, da Constituição Estadual, no art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar n. 202/2000 e no art. 1º, inciso IV, do Regimento Interno Resolução n. TC-06/2001 e Resolução n. TC-35/2008.
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, após efetuar a análise do ato e documentos da referida servidora, elaborou Relatório Técnico n.
DAP 7566/2018, através do qual sugeriu ordenar o registro do ato de aposentadoria em questão.
Instado a se manifestar o Ministério Público de Contas, através do Parecer n. MPC/AF/2977/2018, acompanhou o posicionamento emitido pela
DAP.
Em seguida veio o processo, na forma regimental, para decisão.
Considerando o Relatório Técnico emitido pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e o Parecer do Ministério Público de Contas, acima
mencionados, com base no art. 224 e no § 1º, do art. 38, do Regimento Interno, inserido pela Resolução n. TC-98/2014, de 06/10/2014,
publicada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal em 15/10/2014, com base e fundamento no item 1, abaixo transcrito, decido ordenar o
registro do ato de aposentadoria sob análise, em face da sua regularidade.
Diante do exposto, DECIDO:
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
aposentadoria de CARLOS PEDRO VOTA, servidor da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de Professor, nível 10,
Referência C, Grupo Magistério, matrícula nº 344751-0-02, CPF nº 311.179.889-53, consubstanciado no Ato nº 1707, de 16/07/2015,
considerado legal conforme análise realizada.
Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 03 de dezembro 2018.
__________________________________________________________________________________________________________________
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Cesar Filomeno Fontes
Conselheiro Relator

PROCESSO Nº:@APE 18/00282190
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 Soraya Lopes de Matos Machiavelli
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 1252/2018
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de SORAYA LOPES DE MATOS MACHIAVELLI, 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, através do Relatório DAP 7492/2018 procedeu à análise do ato, sugerindo ordenar o registro, no
que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer MPC/2498/2018.
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 SORAYA LOPES DE MATOS MACHIAVELLI, servidora da Secretaria de Estado da Educação,
ocupante do cargo de PROFESSOR, nível MAG 10 G, matrícula nº 220827003, CPF nº 767.178.959-34, consubstanciado no Ato nº
1942/IPREV, de 04/08/2015, com fundamento 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, considerado legal conforme análise realizada.
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 11 de dezembro de 2018.
Luiz Roberto Herbst
Relator

PROCESSO Nº:@APE 18/00339990
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 Marcelo Till
RELATOR: Cleber Muniz Gavi
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1161/2018
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais de Marcelo Till, 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. 7789/2018
(fls.57-59) concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro.
O Ministério Público de Contas manifestou-se no Parecer n. MPC/2809/2018 (fl.60), 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 proporcionais de Marcelo Till, servidor da Secretaria de Estado da Educação,
ocupante do cargo de Professor, nível MAG-07/F, matrícula n. 218673-0-03, CPF n. 682.504.879-15, consubstanciado no Ato n. 2100/IPREV,
de 21/08/2015, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 11 de dezembro de 2018.
Cleber Muniz Gavi
Conselheiro-Substituto
Relator

PROCESSO Nº:@APE 18/00347232
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 Nelida Raimundo Alves
RELATOR: Cleber Muniz Gavi
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1164/2018
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais de Nélida Raimundo Alves,
submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, nos termos do art. 59, inciso III, da Constituição estadual, art. 1º, inciso IV, da Lei
__________________________________________________________________________________________________________________
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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. 8213/2018
(fls.54-56) concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro.
O Ministério Público de Contas manifestou-se no Parecer n. MPC/2803/2018 (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 proporcionais de Nélida Raimundo Alves, servidora da Secretaria de Estado
da Educação, ocupante do cargo de EAE - Supervisor Escolar, nível MAG/10/G, matrícula n. 43005603, CPF n. 812.047.289-68,
consubstanciado no Ato n. 2499/IPREV, de 01/10/2015, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 11 de dezembro de 2018.
Cleber Muniz Gavi
Conselheiro-Substituto
Relator

PROCESSO Nº:@APE 18/00358862
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 Terezinha Zedeni Pereira
DECISÃO SINGULAR:COE/GSS - 1205/2018
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de TEREZINHA ZEDENI PEREIRA, 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, 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 ZEDENI PEREIRA, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de
PROFESSOR, nível MAG/10/G, matrícula nº 187077701, CPF nº 521.995.849-68, consubstanciado no Ato nº 2386, de 22/09/2015,
considerado legal conforme análise realizada.
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 11 de Dezembro de 2018.
Gerson dos Santos Sicca
Relator

PROCESSO Nº:@APE 18/00363602
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 Marizete Lenser Tamanini
DECISÃO SINGULAR:COE/GSS - 1204/2018
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de MARIZETE LENSER TAMANINI, 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 MARIZETE LENSER TAMANINI, servidor(a) do(a) Secretaria de Estado da Educação, ocupante do
cargo de PROFESSOR, nível MAG/10/G, matrícula nº 182407402, CPF nº 480.084.949-72, consubstanciado no Ato nº 2013, de 07/08/2015,
considerado legal conforme análise realizada.
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 11 de Dezembro de 2018.
Gerson dos Santos Sicca
Relator
__________________________________________________________________________________________________________________
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PROCESSO Nº:@APE 18/00364595
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 Nadir Nicolletti Montibeller
RELATOR: Cleber Muniz Gavi
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1162/2018
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Nadir Nicolletti Montibeller, 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. 8006/2018
(fls.48-50) concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro.
O Ministério Público de Contas se manifestou no Parecer n. MPC/2806/2018 (fl.51), 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 Nadir Nicolletti Montibeller, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de Professor, nível
MAG/10/G, matrícula n. 238004-8-01, CPF n. 536.801.389-20, consubstanciado no Ato n. 2014/IPREV, de 07/08/2015, considerado legal
conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 11 de dezembro de 2018.
Cleber Muniz Gavi
Conselheiro-Substituto
Relator

PROCESSO Nº:@APE 18/00365648
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 Tarcisio Soehn
RELATOR: Cleber Muniz Gavi
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1163/2018
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Tarcisio Soehn, 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. 8209/2018
(fls.65-68) concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro.
O Ministério Público de Contas se manifestou no Parecer n. MPC/2807/2018 (fl.69), 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 Tarcisio Soehn, servidor da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de Professor, nível MAG/10/G,
matrícula n. 133884-6-01, CPF n. 296.144.149-87, consubstanciado no Ato n. 2029/IPREV, de 11/08/2015, considerado legal conforme análise
realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 11 de dezembro de 2018.
Cleber Muniz Gavi
Conselheiro-Substituto
Relator

PROCESSO Nº:@APE 18/00369554
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 Teresinha Aparecida Mota
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 1256/2018
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de TERESINHA APARECIDA MOTA, servidor 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.
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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, com fundamento legal no 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, do ato de aposentadoria de TERESINHA APARECIDA MOTA, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante
do cargo de PROFESSOR, nível MAG/10/G, matrícula nº 212328201, CPF nº 545.517.579-34, consubstanciado no Ato nº 2410, de
25/09/2015, considerado legal conforme análise realizada.
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 11 de dezembro de 2018.
Luiz Roberto Herbst
Relator

PROCESSO Nº:@APE 18/00381171
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
RESPONSÁVEL:Ademir da Silva Matos
INTERESSADOS:Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Sergio Favretto
UNIDADE TÉCNICA:Coordenadoria de Controle de A - DAP/COAPII
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 1247/2018
Tratam os autos de apreciação de Registro de Ato de Aposentadoria de SERGIO FAVRETTO, servidor estadual, ocupante do cargo de Agente
de Polícia Civil, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública.
O ato submetido à apreciação deste Tribunal se refere à concessão de aposentadoria voluntária especial, fundamentada na Lei Complementar
Estadual nº 335/2006, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 343/2006, c/c o Decreto Estadual nº 4.810/2006.
No entanto, conforme exposto pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal no Relatório nº DAP-8158/2018, o ato foi posteriormente anulado,
pois o benefício previdenciário foi concedido à época por força de decisão judicial liminar que assegurava aos servidores integrantes dos
quadros da Polícia Civil o direito à aposentadoria voluntária especial com base exclusivamente em tempo de contribuição e tempo mínimo de
exercício (20 anos, se homem e 15 anos, se mulher) em qualquer atividade da carreira, não havendo exigência de requisito mínimo de idade,
sendo os proventos calculados com base na integralidade e na paridade, correspondentes ao nível imediatamente superior ao do servidor
(quando do seu requerimento de aposentadoria), ou integralizando o percentual de 17,6471%, relativo à “indenização por regime especial de
trabalho policial civil, desde que tivessem no mínimo 03 (três) anos de serviço na entrância (autoridade policial) ou na classe (agente de
autoridade policial), em que se dará a aposentadoria (art. 9º, VI, da LC nº 609/2013).
Contudo, o mérito do Mandado de Segurança nº 0045817.53.2015.8.24.0023 (impetrante Associação dos Servidores Civis da Segurança
Pública de Santa Catarina – ASSESP/SC) foi jugado improcedente, ou seja não reconheceu o direito à aposentadoria especial dos servidores
da Polícia Civil. Também foram revogadas as liminares nos Mandados de Segurança nº 0301570-74.2016.8.24.0023 (impetrante Sindicato dos
Policiais Civis do Estado de Santa Catarina – SINPOL) e nº 0302737-29.2016.8.24.0023 (impetrante Associação dos Delegados de Polícia de
Santa Catarina – ADEPOL).
Em consequência, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, consoante o processo IPREV nº 5358/2018, editou a Portaria nº
3880, de 12/11/2018 e a Portaria nº 3881, de 13/11/2018 (Diário Oficial do Estado nº 20.895, de 13/11/2018), tornando sem efeito os atos de
aposentadoria que se encontravam nessa situação, incluindo o ato de aposentadoria de SERGIO FAVRETTO, objeto deste processo @APE
18/00381171.
Dessa forma, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal sugere o arquivamento do presente processo no Sistema de Controle de Processos
(e-Siproc) deste Tribunal de Contas, com base no disposto na parte final do artigo 16 da Resolução nº TC-35/2008.
A Procuradoria Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas emitiu o Parecer MPC/2692/2018, onde se manifestou no sentido de
acompanhar o entendimento do Corpo Instrutivo desta Corte de Contas.
Examinando os autos e considerando a manifestação da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e da Procuradoria Geral do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas, concluo que efetivamente é o caso de encerramento do presente processo, porquanto não há razão para
apreciação de ato aposentatório já anulado
Diante do exposto, com fundamento na parte final do artigo 16 da Resolução nº TC-35/2008, DECIDO:
1. Determinar o arquivamento do presente processo no Sistema de Controle de Processos (e-Siproc) deste Tribunal de Contas, sem exame do
mérito do ato da aposentadoria de SERGIO FAVRETTO, servidor estadual ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil, tendo em vista sua
anulação antes da apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 10 de dezembro de 2018.
LUIZ ROBERTO HERBST
CONSELHEIRO RELATOR

PROCESSO Nº:@APE 18/00404058
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 Marize Gevieski Ouriques
RELATOR: Cleber Muniz Gavi
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1160/2018
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Marize Gevieski Ouriques, 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.
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A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal – DAP procedeu ao exame dos documentos e por meio do Relatório de Instrução n. 8324/2018
(fls.55-58) concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro.
O Ministério Público de Contas manifestou-se no Parecer n. MPC/2812/2018 (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 Marize Gevieski Ouriques, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de Professor, nível
Magistério-10/A, matrícula n.171613-1-01, CPF n. 398.835.239-04, consubstanciado no Ato n. 2774/IPREV, de 06/11/2015, considerado legal
conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 11 de dezembro de 2018.
Cleber Muniz Gavi
Conselheiro-Substituto
Relator

PROCESSO Nº:@APE 18/00424245
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 Antonio Carlos Ruiz
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 1255/2018
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de ANTONIO CARLOS RUIZ, servidor 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, no que foi
acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer.
A Diretoria Técnica constatou que “...na Portaria nº 44, de 16/01/2017, que concedeu aposentadoria ao servidor, consta Magistério como seu
Grupo Ocupacional, o que não se coaduna com o novo Quadro de Pessoal do Magistério Público Estadual, disposto pela Lei Complementar nº
668, de 28/12/2015, que elenca o cargo Professor como pertencente ao Grupo Ocupacional de Docência.”
Ato contínuo concluiu que: “Não obstante a incorreção verificada, entende este órgão técnico que o ato pode ser registrado nesta oportunidade,
uma vez que a irregularidade apurada tem caráter formal, não repercutindo no pagamento dos proventos do benefício, devendo ser aplicada a
norma disposta no artigo 7º c/c artigo 12, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 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 com proventos integrais - Regra Transição, com fundamento legal no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005, de ANTONIO CARLOS RUIZ, servidor da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo
de PROFESSOR, nível 00/IV/G, matrícula nº 148695001, CPF nº 969.240.638-53, consubstanciado no Ato nº 44, de 16/01/2017, 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 no ato de aposentadoria, fazendo constar o
grupo ocupacional correto do servidor, descrito no Quadro de Pessoal do Magistério Público Estadual, disposto na Lei Complementar nº
668/2015, como Docência.
3 - Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 11 de dezembro de 2018.
Luiz Roberto Herbst
Relator

PROCESSO Nº:@APE 18/00468536
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 Normelio Alberto Ranzi
RELATOR: Cleber Muniz Gavi
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1154/2018
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Normelio Alberto Ranzi, 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. 8342/2018
(fls.56-59) concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro.
O Ministério Público de Contas se manifestou no Parecer n. MPC/2724/2018 (fl.60), de lavra da Exma. Procuradora Dra. Cibelly Farias,
acompanhando o posicionamento do órgão de controle.
É o relatório.
__________________________________________________________________________________________________________________

Tribunal de Contas de Santa Catarina - Diário Oficial Eletrônico nº 2568- Sexta-Feira, 11 de janeiro de 2019

Pág.9

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 Normelio Alberto Ranzi, servidor da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de Professor, nível IV,
referência G, matrícula n. 147276302, CPF n. 296.212.409-72, consubstanciado no Ato n. 970, de 05/05/2016, considerado legal conforme
análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 11 de dezembro de 2018.
Cleber Muniz Gavi
Conselheiro-Substituto
Relator

PROCESSO Nº:@APE 18/00498605
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 Elisabeth Moser
DECISÃO SINGULAR:COE/GSS - 1206/2018
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de ELISABETH MOSER, 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, 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 ELISABETH MOSER, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de
PROFESSOR, nível MAG/08/G, matrícula nº 49286803, CPF nº 055.303.779-04, consubstanciado no Ato nº 2027, de 11/08/2015, considerado
legal conforme análise realizada.
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 11 de Dezembro de 2018.
Gerson dos Santos Sicca
Relator

PROCESSO Nº:@APE 18/00529853
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 Adriana Simon Domingues Campos
DECISÃO SINGULAR:COE/GSS - 1207/2018
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de ADRIANA SIMON DOMINGUES CAMPOS, 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, 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 ADRIANA SIMON DOMINGUES CAMPOS, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante
do cargo de PROFESSOR, nível Docencia/IV/H, matrícula nº 216562701, CPF nº 625.063.909-87, consubstanciado no Ato nº 1858, de
12/06/2017, considerado legal conforme análise realizada.
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 11 de Dezembro de 2018.
Gerson dos Santos Sicca
Relator

PROCESSO Nº:@APE 18/00568247
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
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ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Clara Marta Miorando Bagio
RELATOR: Cesar Filomeno Fontes
UNIDADE TÉCNICA:Setor de Expediente - DAP/SEXP
DECISÃO SINGULAR:GAC/CFF - 1076/2018
Tratam os autos de aposentadoria de Clara Marta Miorando Bagio, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, na forma do disposto no
art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, no art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar n. 202/2000 e no art. 1º, inciso IV, do Regimento Interno Resolução n. TC-06/2001 e Resolução n. TC-35/2008.
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, após efetuar a análise do ato e documentos da referida servidora, elaborou Relatório Técnico n.
DAP 6001/2018, através do qual sugeriu ordenar o registro do ato de aposentadoria em questão.
Instado a se manifestar o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, através do Parecer n. MPC/DRR/2094/2018, acompanhou o
posicionamento emitido pela DAP.
Em seguida veio o processo, na forma regimental, para decisão.
Considerando o Relatório Técnico emitido pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e o Parecer do Ministério Público de Contas, acima
mencionados, com base no art. 224 e no § 1º, do art. 38, do Regimento Interno, inserido pela Resolução n. TC-98/2014, de 06/10/2014,
publicada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal em 15/10/2014, com base e fundamento no item 1, abaixo transcrito, decido ordenar o
registro do ato de aposentadoria sob análise, em face da sua regularidade.
Diante do exposto, DECIDO:
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
aposentadoria de CLARA MARTA MIORANDO BAGIO, servidor da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de PROFESSOR,
nível DOC/IV/G, matrícula nº 191324703, CPF nº 579.738.739-53, consubstanciado no Ato nº 1628, de 30/06/2016, considerado legal
conforme análise realizada.
Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 03 de dezembro 2018.
Cesar Filomeno Fontes
Conselheiro Relator

PROCESSO Nº:@APE 18/00571620
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
RESPONSÁVEL:Roberto Teixeira Faustino da Silva
INTERESSADOS:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV, Secretaria de Estado da Educação
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Mirian Judite Dstefani
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 1253/2018
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de MIRIAN JUDITE DSTEFANI, 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, através do Relatório DAP 6067/20187 procedeu à análise do ato sugerindo ordenar o registro, no
que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer MPC/DRR/2139/2018.
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 MIRIAN JUDITE DSTEFANI, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de
PROFESSOR, nível DOC/IV/H, matrícula nº 278897703, CPF nº 837.933.309-82, consubstanciado no Ato nº 2793, de 12/09/2017, com
fundamento no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41 de 19.12.03, publicada no DOU de 31.12.2003, combinado com o art. 66 da LC nº
412/08, com paridade remuneratória, conforme art. 72 da referida Lei Complementar, considerado legal conforme análise realizada.
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 11 de dezembro de 2018.
Luiz Roberto Herbst
Relator

PROCESSO Nº:@APE 18/00594671
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 Clari Berticelli
RELATOR: Wilson Rogério Wan-Dall
UNIDADE TÉCNICA:Coordenadoria de Controle de A - DAP/COAPII
DECISÃO SINGULAR:GAC/WWD - 1284/2018
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Clari Berticelli, servidora da Secretaria de Estado da Educação.
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal – DAP, em análise da documentação que instruem o processo, emitiu o Relatório de Instrução nº
6231/2018, sugerindo ordenar o registro do ato aposentatório em pauta, ressaltando a correção da falha formal detectada no Ato nº 1884, de
22/07/2016.
O Ministério Público de Contas - MPC manifestou-se por acompanhar a conclusão do Órgão Instrutivo emitindo o Parecer no 2159/2018.
Fundamentado nas manifestações uniformes da Diretoria Técnica e do MPC, baseado ainda no art. 38, § 1º e § 2º, da Resolução TC –
98/2014, 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
aposentadoria de CLARI BERTICELLI, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de Professor, nível IV, referência G,
do grupo ocupacional de docência, matrícula nº 169820601, CPF nº 385.065.729-91, consubstanciado no Ato nº 1884, de 22/07/2016,
considerado legal conforme análise realizada.
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2. Recomendar ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV que adote as providências necessárias à regularização da
falha formal detectada no Ato nº 1884, de 22/07/2016, fazendo constar o “cargo de professor, nível IV, referência G do grupo ocupacional de
docência”, consoante alteração ocorrida em face da Lei Complementar n. 668/2015 (especificamente os artigos 1º e 2º, inciso I), com fulcro no
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 06 de dezembro de 2018.
WILSON ROGÉRIO WAN-DALL
CONSELHEIRO RELATOR

PROCESSO Nº:@APE 18/00658238
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 Lilian Heckler Trevisol
RELATOR: Cesar Filomeno Fontes
UNIDADE TÉCNICA:Divisão 1 - DAP/COAP I/DIV1
DECISÃO SINGULAR:GAC/CFF - 1075/2018
Tratam os autos de aposentadoria por invalidez à Lilian Heckler Trevisol, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, na forma do
disposto no art. 59, inciso III, da Constituição Estadual, no art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar n. 202/2000 e no art. 1º, inciso IV, do
Regimento Interno - Resolução n. TC-06/2001 e Resolução n. TC-35/2008.
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, após efetuar a análise do ato e documentos da referida servidora, elaborou Relatório Técnico n.
DAP 6309/2018, através do qual sugeriu ordenar o registro do ato de aposentadoria em questão, com determinação para acompanhamento da
ação Judicial nº 0006351.23.2013.8.24.0023.
Instado a se manifestar o Ministério Público de Contas, através do Parecer n. MPC/DRR/2128/2018, acompanhou o posicionamento emitido
pela DAP.
Em seguida veio o processo, na forma regimental, para decisão.
Considerando o Relatório Técnico emitido pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e o Parecer do Ministério Público de Contas, acima
mencionados, com base no art. 224 e no § 1º, do art. 38, do Regimento Interno, inserido pela Resolução n. TC-98/2014, de 06/10/2014,
publicada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal em 15/10/2014, com base e fundamento no item 1, abaixo transcrito, decido ordenar o
registro do ato de aposentadoria sob análise, em face da sua regularidade.
Diante do exposto, DECIDO:
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
aposentadoria de LILIAN HECKLER TREVISOL, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de PROFESSOR, do
Grupo Ocupacional de Docência/IV/E, matrícula nº 348736902, CPF nº 023.093.039-50, consubstanciado no Ato nº 1670, de 25/05/2017,
considerando a decisão judicial proferida nos autos 0006351.23.2013.8.24.0023, considerado legal conforme análise realizada.
Determinar ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina que acompanhe a Ação Judicial nº 0006351.23.2013.8.24.0023 e, se o
veredicto for desfavorável à beneficiária, comprove a este Tribunal as medidas adotadas para a regularização do ato de aposentadoria.
Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 03 de dezembro 2018.
Cesar Filomeno Fontes
Conselheiro Relator

PROCESSO Nº:@APE 18/00688650
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
RESPONSÁVEL:Roberto Teixeira Faustino da Silva
INTERESSADOS:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV, Secretaria de Estado da Educação
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Silvana Cordova Vieira
RELATOR: Wilson Rogério Wan-Dall
UNIDADE TÉCNICA:Divisão 4 - DAP/COAPII/DIV4
DECISÃO SINGULAR:GAC/WWD - 1287/2018
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Silvana Cordova Vieira, servidora da Secretaria de Estado da Educação.
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal – DAP, em análise da documentação que instruem o processo, emitiu o Relatório de Instrução nº
6517/2018, recomendando ordenar o registro do ato aposentatório em pauta.
O Ministério Público de Contas - MPC, no sentido de acompanhar o entendimento emitido pelo Órgão Instrutivo, manifestou-se por meio do
Parecer nº 2136/2018.
Fundamentado nas manifestações uniformes da Diretoria Técnica e do MPC, baseado ainda no art. 38, § 1º e § 2º, da Resolução TC –
98/2014, 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
aposentadoria de SILVANA CORDOVA VIEIRA, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de PROFESSOR, nível I,
referência A, grupo ocupacional de docência, matrícula nº 237199-5-01, CPF nº 384.587.728-68, consubstanciado no Ato nº 3127, de
09/10/2017, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 06 de dezembro de 2018.
WILSON ROGÉRIO WAN-DALL
CONSELHEIRO RELATOR
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PROCESSO Nº:@APE 18/00715649
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 Ines Gritti Cecchin
RELATOR: Cesar Filomeno Fontes
UNIDADE TÉCNICA:Divisão 1 - DAP/COAP I/DIV1
DECISÃO SINGULAR:GAC/CFF - 1072/2018
Tratam os autos de aposentadoria de Maria Ines Gritti Cecchin, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas, na forma do disposto no art.
59, inciso III, da Constituição Estadual, no art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar n. 202/2000 e no art. 1º, inciso IV, do Regimento Interno Resolução n. TC-06/2001 e Resolução n. TC-35/2008.
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, após efetuar a análise do ato e documentos da referida servidora, elaborou Relatório Técnico n.
DAP 6660/2018, através do qual sugeriu ordenar o registro do ato de aposentadoria em questão.
Instado a se manifestar o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, através do Parecer n. MPC/2077/2018, acompanhou o
posicionamento emitido pela DAP.
Em seguida veio o processo, na forma regimental, para decisão.
Considerando o Relatório Técnico emitido pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e o Parecer do Ministério Público de Contas, acima
mencionados, com base no art. 224 e no § 1º, do art. 38, do Regimento Interno, inserido pela Resolução n. TC-98/2014, de 06/10/2014,
publicada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal em 15/10/2014, com base e fundamento no item 1, abaixo transcrito, decido ordenar o
registro do ato de aposentadoria sob análise, em face da sua regularidade.
Diante do exposto, DECIDO:
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
aposentadoria de MARIA INES GRITTI CECCHIN, servidor da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de PROFESSOR, nível
Docência/IV/G, matrícula nº 315351703, CPF nº 594.216.499-15, consubstanciado no Ato nº 2346, de 27/07/2017, considerado legal conforme
análise realizada.
Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 03 de dezembro 2018.
Cesar Filomeno Fontes
Conselheiro Relator

PROCESSO Nº:@APE 18/00785000
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 Patricia Regina Brognoli e Silva
RELATOR: Wilson Rogério Wan-Dall
UNIDADE TÉCNICA:Setor de Expediente - DAP/SEXP
DECISÃO SINGULAR:GAC/WWD - 1285/2018
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Patricia Regina Brognoli e Silva, servidora da Secretaria de Estado da Educação.
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal – DAP, em análise da documentação que instruem o processo, emitiu o Relatório de Instrução nº
6114/2018, recomendando ordenar o registro do ato aposentatório em pauta.
O Ministério Público de Contas - MPC, no sentido de acompanhar o entendimento emitido pelo Órgão Instrutivo, manifestou-se por meio do
Parecer nº 2155/2018.
Fundamentado nas manifestações uniformes da Diretoria Técnica e do MPC, baseado ainda no art. 38, § 1º e § 2º, da Resolução TC –
98/2014, 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
aposentadoria de PATRICIA REGINA BROGNOLI E SILVA, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de
PROFESSOR, nível IV/G, grupo: Docência, matrícula nº 270311403, CPF nº 753.771.449-53, consubstanciado no Ato nº 2550, de 26/09/2016,
considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 06 de dezembro de 2018.
WILSON ROGÉRIO WAN-DALL
CONSELHEIRO RELATOR

PROCESSO Nº:@APE 18/00805044
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 Moacir Marino Barzotto
RELATOR: Wilson Rogério Wan-Dall
UNIDADE TÉCNICA:Divisão 2 - DAP/COAP I/DIV2
DECISÃO SINGULAR:GAC/WWD - 1286/2018
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Moacir Marino Barzotto, servidor da Secretaria de Estado da Educação.
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal – DAP, em análise da documentação que instruem o processo, emitiu o Relatório de Instrução nº
6254/2018, recomendando ordenar o registro do ato aposentatório em pauta.
O Ministério Público de Contas - MPC, no sentido de acompanhar o entendimento emitido pelo Órgão Instrutivo, manifestou-se por meio do
Parecer nº 2161/2018.
Fundamentado nas manifestações uniformes da Diretoria Técnica e do MPC, baseado ainda no art. 38, § 1º e § 2º, da Resolução TC –
98/2014, DECIDO:
__________________________________________________________________________________________________________________

Tribunal de Contas de Santa Catarina - Diário Oficial Eletrônico nº 2568- Sexta-Feira, 11 de janeiro de 2019

Pág.13

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
aposentadoria de MOACIR MARINO BARZOTTO, servidor da Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de PROFESSOR, nível
DOC/IV/F, matrícula nº 185370801, CPF nº 538.607.309-59, consubstanciado no Ato nº 2532, de 21/08/2017, considerado legal conforme
análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 06 de dezembro de 2018.
WILSON ROGÉRIO WAN-DALL
CONSELHEIRO RELATOR

PROCESSO Nº:@APE 18/00848444
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
RESPONSÁVEL:Marcelo Panosso Mendonça
INTERESSADOS:Secretaria de Estado da Educação
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Vera Lucia Theisen Hunof
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 1244/2018
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de VERA LUCIA THEISEN HUNOF, 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, no que foi
acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer.
A Diretoria de Controle constatou “...apenas uma falha formal no Ato nº 2439, de 15/09/2016, uma vez que a classificação funcional da
servidora está como Grupo Magistério, quando o correto seria Grupo Ocupacional Docência, nos termos da Lei Complementar nº 668/2015.”
Destacou que: “Em que pese o equívoco, este órgão técnico entende que o ato pode ser registrado nesta oportunidade, uma vez que a
irregularidade apurada pela instrução tem caráter meramente formal e não repercutiu efetivamente no pagamento dos proventos. Deve-se,
portanto, aplicar a norma disposta no 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, com fundamento legal no 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 e art. 66 da Lei Complementar n. 412/08, do ato de aposentadoria de VERA LUCIA THEISEN HUNOF, servidora da
Secretaria de Estado da Educação, ocupante do cargo de PROFESSOR, nível Grupo Ocupacional Docência, Nível IV, Referência G, matrícula
nº 185698705, CPF nº 558.871.719-87, consubstanciado no Ato nº 2439, de 15/09/2016, considerado legal conforme análise realizada.
2 – Recomendar, na forma do art. 7º c/c art. 12, §§ 1º e 2º, da Resolução nº TC 35/2008, de 17/12/2008, ao Instituto de Previdência do Estado
de Santa Catarina - IPREV que adote as providências necessárias à regularização da falha formal detectada no Ato nº 2439, de 15/09/2016,
fazendo constar a classificação funcional correta da servidora (Grupo Ocupacional Docência).
3 - Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 10 de dezembro de 2018.
Luiz Roberto Herbst
Relator

PROCESSO Nº:@APE 18/00878190
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 Sonia Aparecida Nadolny Oliynek
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 1250/2018
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de SONIA APARECIDA NADOLNY OLIYNEK, 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, através do Relatório DAP 8544/2018, procedeu à análise do ato sugerindo ordenar o registro, no
que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer MPC/2721/2018.
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 SONIA APARECIDA NADOLNY OLIYNEK, servidora da Secretaria de Estado da Educação, ocupante
do cargo de PROFESSOR, nível IV, Referência G, Grupo Magistério, matrícula nº 193971801, CPF nº 618.384.119-68, consubstanciado no
Ato nº 1881, de 21/07/2016, com fundamento no 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, considerado legal conforme análise realizada.
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 11 de dezembro de 2018.
Luiz Roberto Herbst
Relator
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PROCESSO Nº:@APE 18/01021098
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
RESPONSÁVEL:Ademir da Silva Matos
INTERESSADOS:Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Marcia Regina Kremer Vicente
RELATOR: Luiz Roberto Herbst
UNIDADE TÉCNICA:Coordenadoria de Controle de A - DAP/COAPII
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 1246/2018
Tratam os autos de apreciação de Registro de Ato de Aposentadoria de MARCIA REGINA KREMER VICENTE, servidora estadual, ocupante
do cargo de Agente de Polícia Civil, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública.
O ato submetido à apreciação deste Tribunal se refere à concessão de aposentadoria voluntária especial, fundamentada na Lei Complementar
Estadual nº 335/2006, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 343/2006, c/c o Decreto Estadual nº 4.810/2006.
No entanto, conforme exposto pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal no Relatório nº DAP-7985/2018, o ato foi posteriormente anulado,
pois o benefício previdenciário foi concedido à época por força de decisão judicial liminar que assegurava aos servidores integrantes dos
quadros da Polícia Civil o direito à aposentadoria voluntária especial com base exclusivamente em tempo de contribuição e tempo mínimo de
exercício (20 anos, se homem e 15 anos, se mulher) em qualquer atividade da carreira, não havendo exigência de requisito mínimo de idade,
sendo os proventos calculados com base na integralidade e na paridade, correspondentes ao nível imediatamente superior ao do servidor
(quando do seu requerimento de aposentadoria), ou integralizando o percentual de 17,6471%, relativo à “indenização por regime especial de
trabalho policial civil, desde que tivessem no mínimo 03 (três) anos de serviço na entrância (autoridade policial) ou na classe (agente de
autoridade policial), em que se dará a aposentadoria (art. 9º, VI, da LC nº 609/2013).
Contudo, o mérito do Mandado de Segurança nº 0045817.53.2015.8.24.0023 (impetrante Associação dos Servidores Civis da Segurança
Pública de Santa Catarina – ASSESP/SC) foi jugado improcedente, ou seja não reconheceu o direito à aposentadoria especial dos servidores
da Polícia Civil. Também foram revogadas as liminares nos Mandados de Segurança nº 0301570-74.2016.8.24.0023 (impetrante Sindicato dos
Policiais Civis do Estado de Santa Catarina – SINPOL) e nº 0045817.53.2015.8.24.0023 (impetrante Associação dos Delegados de Polícia de
Santa Catarina – ADEPOL).
Em consequência, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, consoante o processo IPREV nº 5358/2018, editou a Portaria nº
3880, de 12/11/2018 e a Portaria nº 3881, de 13/11/2018 (Diário Oficial do Estado nº 20.895, de 13/11/2018), tornando sem efeito os atos de
aposentadoria que se encontravam nessa situação, incluindo o ato de aposentadoria de MARCIA REGINA KREMER VICENTE, objeto deste
processo @APE 18/001021098.
Dessa forma, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal sugere o arquivamento do presente processo no Sistema de Controle de Processos
(e-Siproc) deste Tribunal de Contas, com base no disposto na parte final do artigo 16 da Resolução nº TC-35/2008.
A Procuradoria Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas emitiu o Parecer MPC/2690/2018, onde se manifestou no sentido de
acompanhar o entendimento do Corpo Instrutivo desta Corte de Contas.
Examinando os autos e considerando a manifestação da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e da Procuradoria Geral do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas, concluo que efetivamente é o caso de encerramento do presente processo, porquanto não há razão para
apreciação de ato aposentatório já anulado
Diante do exposto, com fundamento na parte final do artigo 16 da Resolução nº TC-35/2008, DECIDO:
1. Determinar o arquivamento do presente processo no Sistema de Controle de Processos (e-Siproc) deste Tribunal de Contas, sem exame do
mérito do ato da aposentadoria de MARCIA REGINA KREMER VICENTE, servidora estadual ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil,
tendo em vista sua anulação antes da apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 10 de dezembro de 2018.
LUIZ ROBERTO HERBST
CONSELHEIRO RELATOR

Poder Legislativo
PROCESSO Nº:@APE 16/00492379
UNIDADE GESTORA:Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
RESPONSÁVEL:Paulo Henrique Rocha Faria Junior
INTERESSADOS:Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Ademir Gasstmann
RELATOR: Wilson Rogério Wan-Dall
UNIDADE TÉCNICA:Divisão 3 - DAP/COAPII/DIV3
DECISÃO SINGULAR:GAC/WWD - 1288/2018
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Ademir Gasstmann, servidor da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Em análise preliminar, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal – DAP emitiu o Relatório de Instrução nº 4834/2018, sugerindo a diligência à
Unidade Gestora para que fossem remetidas a este Tribunal as informações e documentos faltantes para legalização do presente benefício
previdenciário.
Após a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC responder a diligência e apresentar as justificativas acerca dos
apontamentos efetuados no relatório técnico supracitado, a DAP, de conformidade com os novos documentos encaminhados, emitiu o
Relatório nº 5526/2018, recomendando ordenar o registro do ato aposentatório objeto destes autos.
O Ministério Público de Contas - MPC, no sentido de acompanhar o entendimento emitido pela DAP, manifestou-se por meio do Parecer nº
2663/2018.
Fundamentado nas manifestações uniformes da Diretoria Técnica e do MPC, baseado ainda no art. 38, § 1º e § 2º, da Resolução TC –
98/2014, 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, de 15 de
dezembro de 2000, do ato de aposentadoria do servidor ADEMIR GASSTMANN, da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
ocupante do cargo de Analista Legislativo II, nível PL/ALE-48, matrícula nº 1796, CPF nº 200.350.479-68, consubstanciado no Ato nº 474/2016,
de 31/08/2016, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão à Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Publique-se.
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Florianópolis, em 07 de dezembro de 2018.
WILSON ROGÉRIO WAN-DALL
CONSELHEIRO RELATOR

Administração Pública Municipal
Blumenau
PROCESSO Nº:@APE 18/00102477
UNIDADE GESTORA:Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau - ISSBLU
RESPONSÁVEL:Elói Barni
INTERESSADOS:Prefeitura Municipal de Blumenau
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Nauria da Silva Guimaraes
DECISÃO SINGULAR:GAC/LRH - 1249/2018
Trata o presente processo de ato de aposentadoria de NAURIA DA SILVA GUIMARÃES, servidora da Prefeitura Municipal de Blumenau,
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), através do Relatório DAP 7128 (fls. 40-42), procedeu à análise do ato sugerindo ordenar o
registro, no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas por meio de Parecer MPC/AF/2960/2018 (fl. 43).
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 NAURIA DA SILVA GUIMARÃES, servidora da Prefeitura Municipal de Blumenau, ocupante do cargo de
Coordenador Pedagógico, nível Classe B4II, E, matrícula nº 200085, CPF nº 309.141.599-68, consubstanciado no Ato nº 6173/2017, de
29/11/2017, com fundamento no art. 40, §§ 1º, inciso III, alínea “b”, e 3º, da Constituição Federal, com redação determinada pela Emenda
Constitucional nº 41/2003, considerado legal conforme análise realizada.
2 – Dar ciência da Decisão ao Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau - ISSBLU.
Publique-se.
Florianópolis, em 11 de dezembro de 2018.
Luiz Roberto Herbst
Relator

PROCESSO Nº:@PPA 18/00200649
UNIDADE GESTORA:Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau - ISSBLU
RESPONSÁVEL:Elói Barni
INTERESSADO:Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau - ISSBLU
ASSUNTO: Registro do Ato de Pensão e Auxílio Especial de Ivoni Maria Roling
RELATOR: Sabrina Nunes Iocken
UNIDADE TÉCNICA:Divisão 4 - DAP/COAPII/DIV4
DECISÃO SINGULAR:COE/SNI - 1115/2018
Tratam os autos da análise de ato de concessão de pensão, 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 40, §7º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.
41/2003.
A Diretoria de Atos de Pessoal (DAP) elaborou o Relatório Técnico n. 7784/2018, assinado pelo Auditor Fiscal de Controle Externo Jadson Luís
da Silva, no qual sugeriu ordenar o registro do ato de pensão.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n. 2572/2018, de lavra da Exma. Procuradora 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 servidor
foram discriminados no anexo do Relatório elaborado pela DAP.
Diante do exposto e considerando a manifestação da (DAP) e do Parecer do Ministério Público junto a este Tribunal, ambos opinando pelo
registro do ato de pensão, 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
concessão de pensão por morte a Ivoni Maria Roling, em decorrência do óbito de LUIZ CIRILO, servidor inativo, no cargo de Agente
Administrativo, do Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau - SETERB, matrícula nº 1321, CPF nº 158.138.949-34,
consubstanciado no Ato nº 6254/2018, de 02/02/2018, com vigência a partir de 26/01/2018, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau – ISSBLU.
Publique-se.
Florianópolis, 10 de dezembro de 2014.
Sabrina Nunes Iocken
Relatora
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Indaial
PROCESSO Nº:@APE 16/00589534
UNIDADE GESTORA:Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Indaial - INDAPREV
RESPONSÁVEL:Salvador Bastos
INTERESSADO:Prefeitura Municipal de Indaial
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Jucélia de Oliveira Souza
RELATOR: Cleber Muniz Gavi
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1166/2018
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Jucélia de Oliveira Souza, 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. 2619/2018
(fls.42-46) sugeriu a realização de audiência do responsável para que apresentasse justificativas acerca da seguinte irregularidade:
Concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais (especial de professor), à servidora com ingresso no serviço público em data
posterior a 31 de dezembro de 2003 (data de publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003), em desacordo com o art. 6º da Emenda
Constitucional nº 41/2003, c/c art. 40, § 5º, da Constituição Federal, em razão de lapso temporal entre exoneração de serviço público
anteriormente ocupado, em 09/03/2004, e posse no cargo em que pretende a aposentadoria, em 18/03/2004.
Deferida a audiência (fl.47), a unidade apresentou justificativas e juntou documentos. Ao reanalisar o feito, o órgão de controle elaborou o
Relatório n. 7363/2018 (fls.79-82), no qual concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro.
O Ministério Público de Contas, em Parecer n. MPC/2788/2018 (fl.83), de lavra da Exma. Procuradora Dra. Cibelly Farias, manifestou-se pelo
registro do ato de aposentadoria.
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.
Com relação à restrição inicialmente apontada, verifico que a unidade providenciou a documentação necessária para saná-la, regularizando a
presente concessão.
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 Jucélia de Oliveira Souza, servidora da Prefeitura Municipal de Indaial, ocupante do cargo de Professor, matrícula
n. 35117200, CPF n. 522.948.119-68, consubstanciado no Ato n. 14/16, de 22/03/2016, retificado pelo Ato n. 35/18, de 25/09/2018,
considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Indaial - INDAPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 11 de dezembro de 2018.
Cleber Muniz Gavi
Conselheiro-Substituto
Relator

São José
PROCESSO Nº:@APE 17/00617289
UNIDADE GESTORA:São José Previdência - SJPREV/SC
RESPONSÁVEL:Adeliana Dal Pont
INTERESSADOS:Prefeitura Municipal de São José
ASSUNTO: Ato de Aposentadoria de Mauro Henrique da Silva
RELATOR: Cleber Muniz Gavi
DECISÃO SINGULAR:COE/CMG - 1167/2018
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais de Mauro Henrique da Silva, 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. 7890/2018
(fls.59-61) concluiu pela legalidade do ato, sugerindo ordenar o seu registro.
O Ministério Público de Contas, em Parecer n. MPC/2760/2018 (fl.62), de lavra da Exma. Procuradora Dra. Cibelly Farias, manifestou-se pelo
registro do ato de aposentadoria.
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 Mauro Henrique da Silva, servidor da Prefeitura Municipal de
São José, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos, matrícula n. 2807-0, CPF n. 455.058.029-15, consubstanciado no Ato n. 7483/2017, de
09/02/2017, considerado legal conforme análise realizada.
2. Dar ciência da Decisão à autarquia São José Previdência - SJPREV.
Publique-se.
Florianópolis, em 11 de dezembro de 2018.
Cleber Muniz Gavi
Conselheiro-Substituto
Relator
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PROCESSO Nº: @REP 18/01066946
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São José
RESPONSÁVEL: Adeliana Dal Pont e outra
INTERESSADOS: Helper Tecnologia de Segurança S/A e outros
ASSUNTO: Irregularidades no Pregão Eletrônico nº 133/2018 - Registro de Preços para fornecimento e instalação de equipamentos e
prestação de serviços para implantação de sistema de segurança digital para monitoramento de ambientes urbanos.
RELATOR: José Nei Alberton Ascari
UNIDADE TÉCNICA: Divisão 4 – DLC/CAJU/DIV4
DECISÃO SINGULAR: GAC/JNA - /2018
Cuida-se de Representação impetrada pela empresa Helpes Tecnologia de Segurança S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n. 14.651.03210001-61, representada pelo escritório Vernalha Guimarães & Pereira Advogados, em face de supostas
irregularidades no edital do Pregão Eletrônico nº 133/2018, promovido pela Prefeitura Municipal de São José, visando o registro de preços para
fornecimento e instalação de equipamentos e prestação de serviços para implantação de sistema de segurança digital para monitoramento de
ambientes urbano, tendo como critério de julgamento das propostas o MENOR PREÇO GLOBAL.
A representante realizou os seguintes questionamentos:
a) violação da propriedade industrial;
b) incompatibilidade do objeto licitado com a modalidade pregão;
c) caracterização excessiva e detalhamento e especificação indevida;
d) exigência de compatibilidade entre o objeto social e objeto da licitação;
e) vedação à participação em consórcio; e
f) exigência de apresentação dos atestados de capacidade técnica – ausência de quantitativo mínimo.
E, ao final, requereu a suspensão do procedimento com abertura prevista, inicialmente, para o dia 09/11/2018, às 14 hs.
Considerando que a licitação havia sido suspensa sine die pela Pregoeira, este Conselheiro postergou a análise do pedido de medida cautelar,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público de Contas, conforme Despacho nº 974/2018 (fls. 165-166).
No entanto, aportou neste Gabinete expediente protocolado pela Representante (Protocolo nº 41115/2018), dando conta de que o processo
licitatório havia sido retomado, e marcada a abertura das propostas para as 14h01min do dia de hoje, 18/12/2018. Requereu, assim, a
apreciação do pedido cautelar.
Pois bem. A peça denunciatória e os documentos anexos foram analisados pela Diretoria de Controle de Licitações e Contratações (DLC), que
por meio do Relatório DLC n. 716/2018 (fls. 147-164), sugeriu conhecer da representação, determinar, cautelarmente, a sustação da
concorrência pública e, por fim, a realização de audiência da Responsável, nos seguintes termos:
3.1. Conhecer da Representação formulada pela empresa Helper Tecnologia de Segurança, contra o Edital do Pregão Eletrônico n° 133/2018,
promovido pela Prefeitura Municipal de São José, visando o registro de preços para contratação de empresa para fornecimento e instalação de
equipamentos e prestação de serviços para implantação de sistema de segurança digital para monitoramento de ambientes urbano, 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 (item 2.1 do presente Relatório).
3.2. Determinar, cautelarmente, à Sra. Andréa Irany Pacheco Rodrigues - Secretária de Segurança, Defesa Social e Trânsito, com
fundamento no art. 29 da Instrução Normativa TC nº 21/2015 c/c do art. 114-A do Regimento Interno desta Casa – Resolução nº TC-06/2001, a
sustação do Pregão Eletrônico nº 133/2018, da Prefeitura Municipal de São José, com abertura prevista para o dia 9 de novembro de
2018, ou se abstenha de assinar a ata de registro de preços, até a deliberação definitiva desta Corte, em face dos seguintes motivos:
3.2.1. Objeto licitado pela Unidade pode estar violando o parágrafo único do art. 109, c/c o art. 42 da Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de
1966 (item 2.2.1 do presente Relatório);
3.2.2. Especificações dos produtos descritas no “Especificações Técnicas no Termo de Referência do Edital, podendo restringir a participação
de várias marcas, contrariando o inciso II do art. 3º da Lei Federal nº 10.520/02 e o inciso I do §7° do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 c/c o
inciso I do parágrafo 1º do art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93 (item 2.2.3 do presente Relatório); e
3.3.3. Da vedação de participação de empresas em consórcio, o que, no caso concreto, é fator limitador à participação de empresas, não
garantindo a melhor proposta para a Administração, o que vai de encontro ao previsto no art. 37, XXI, da Constituição Federal e no caput do
art. 3º da Lei Federal n. 8.666/93 (item 2.2.5 do presente Relatório).
3.3. Determinar a audiência da Dra. Andréa Irany Pacheco Rodrigues -Secretária de Segurança, Defesa Social e Trânsito, subscritora do
Edital e responsável pelo Termo de Referência, nos termos do art. 29, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 202, de 15 de dezembro de
2000, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento dadeliberação, com fulcro no art. 46, I, b, do mesmo diploma legal c/c o art.
124 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado (Resolução nº TC-06, de 28 de dezembro de 2001), apresentar justificativas,
adotar as medidas corretivas necessárias ao exato cumprimento da lei ou promover a anulação da licitação, se for o caso, em razão das
irregularidades descritas no item 3.2 do presente Relatório.
3.5. Após a resposta da audiência, remeter os autos à Diretoria de Informática deste Tribunal para opinar sobre as especificações técnicas item 3.2.2 da Conclusão do presente Relatório.
3.6. Dar ciência do Relatório, ao Representante e ao Responsável pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal de São José.
Quanto ao conhecimento da Representação, constato que foram atendidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 24 da
Instrução Normativa n. TC-021/2015, de modo que deve ser conhecida.
Quanto ao mérito, a Área Técnica analisou as argumentações e a documentação trazida pela Representante, e constatou,
fundamentadamente, a configuração de 3 (três) das 6 (seis) irregularidades representadas, quais sejam: a) o objeto licitado pela Unidade pode
estar violando o parágrafo único do art. 109, c/c o art. 42 da Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1966 (item 2.2.1 do Relatório Técnico); b)
especificações dos produtos descritas no item “Especificações Técnicas”, no Termo de Referência do Edital, podendo restringir a participação
de várias marcas, contrariando o inciso II do art. 3º da Lei Federal nº 10.520/02 e o inciso I do §7° do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 c/c o
inciso I do parágrafo 1º do art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93 (item 2.2.3 do Relatório Técnico); e c) da vedação de participação de empresas
em consórcio, o que, no caso concreto, é fator limitador à participação de empresas, não garantindo a melhor proposta para a Administração, o
que vai de encontro ao previsto no art. 37, XXI, da Constituição Federal e no caput do art. 3º da Lei Federal n. 8.666/93 (item 2.2.5 do Relatório
Técnico).
Após analisar o que dos autos consta, coaduno com o parecer exarado pela diretoria técnica no sentido da necessidade de que este Tribunal
determine, neste momento e cautelarmente, a sustação do edital em comento, na fase em que se encontrar, uma vez que se encontram
presentes os requisitos necessários para tal medida acautelatória.
As irregularidades que dão suporte ao pedido cautelar de sustação imediata do certame estão devidamente transcritas acima e, considerando
toda a fundamentação exposta no Relatório DLC n. 761/2018 (fls. 147-164), em um juízo sumário característico dessa fase processual,
acolho os fundamentos da competente Diretoria de Controle de Licitações e Contratações, por entender que os apontamentos podem
realmente comprometer a aplicação do princípio da isonomia, da competitividade e da seleção mais vantajosa à Administração, em afronta ao
estabelecido no art. 15, § 7º, inciso I e art. 3º, § 1º, inciso I, ambos da Lei Federal n. 8.666/1993, bem como o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal.
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Assim, tendo em vista o prazo exíguo para análise da matéria, concedo a cautelar sugerida para sustar a licitação até a conclusão de exame
mais profundo, o que faço amparado nos sentimentos de cuidado e precaução, e com fundamento no artigo 114-A do Regimento Interno desta
Casa (Resolução n. TC-06/2001, com a redação dada pela Resolução n. TC-0120/2015) e no artigo 29 da Instrução Normativa n. TC-21/2015,
por estar caracterizada a ameaça ao interesse público. Senão vejamos:
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.
A atuação deste Tribunal mostra-se pertinente porquanto que a reunião para abertura das propostas foi marcada para HOJE, às 14h01min.
Desta forma, está presente o periculum in mora, sendo que a eventual não concessão da medida pleiteada poderá colocar em risco a própria
eficácia da tutela exercida por este Egrégio Tribunal de Contas, assim como ocasionar lesão ao direito do potencial licitante e do interesse
público.
Diante de todo o exposto, DECIDO:
1. CONHECER REPRESENTAÇÃO interposta pela empresa Helper Tecnologia de Segurança S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o n. 14.651.03210001-61, representada pelo escritório Vernalha Guimarães & Pereira Advogados, em face de supostas
irregularidades no edital de Pregão Eletrônico nº 133/2018, promovido pela Prefeitura Municipal de São José, visando o registro de preços para
contratação de empresa para fornecimento e instalação de equipamentos e prestação de serviços para implantação de sistema de segurança
digital para monitoramento de ambientes urbanos, por atender os requisitos para a sua apreciação, previstos no §1º do artigo 113 da Lei
Federal n. 8.666/1993 c/c artigo 65 da Lei Complementar Estadual n. 202/2000, e artigo 24 da Instrução Normativa n. TC-0021/2015.
2. DETERMINAR CAUTERLAMENTE à Sra. Andréa Irany Pacheco Rodrigues - Secretária de Segurança, Defesa Social e Trânsito, com
fundamento no art. 29 da Instrução Normativa TC nº 21/2015 c/c do art. 114-A do Regimento Interno desta Casa – Resolução nº TC-06/2001, a
sustação do Pregão Eletrônico nº 133/2018, da Prefeitura Municipal de São José, com abertura prevista para o dia 18 de dezembro de
2018, às 14h01min, na fase em que se encontrar, até manifestação ulterior que revogue a medida ex officio, ou até a deliberação pelo
Egrégio Tribunal Pleno, em face da seguintes irregularidades, devendo a medida se comprovada em até 05 (cinco) dias:
2.2.1. Objeto licitado pela Unidade pode estar violando o parágrafo único do art. 109, c/c o art. 42 da Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de
1966 (item 2.2.1 do Relatório Técnico);
2.2.2. Especificações dos produtos descritas no item “Especificações Técnicas”, no Termo de Referência do Edital, podendo restringir a
participação de várias marcas, contrariando o inciso II do art. 3º da Lei Federal nº 10.520/02 e o inciso I do §7° do art. 15 da Lei Federal nº
8.666/93 c/c o inciso I do parágrafo 1º do art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93 (item 2.2.3 do Relatório Técnico); e
2.3.3. Da vedação de participação de empresas em consórcio, o que, no caso concreto, é fator limitador à participação de empresas, não
garantindo a melhor proposta para a Administração, o que vai de encontro ao previsto no art. 37, XXI, da Constituição Federal e no caput do
art. 3º da Lei Federal n. 8.666/93 (item 2.2.5 do Relatório Técnico).
3. DETERMINAR A AUDIÊNCIA da Sra. Andréa Irany Pacheco Rodrigues - Secretária de Segurança, Defesa Social e Trânsito Jorge Luiz,
nos termos do art. 29, §1º, da Lei Complementar Estadual n. 202/2000 c/c os artigos 5º, II e 27 da Instrução Normativa n. TC-021/2015, para
que, 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-06/01), apresente justificativas, adote as medidas corretivas necessárias ao exato cumprimento da lei ou
promova a anulação da licitação, se for o caso, a respeito das irregularidades acima apontadas, ensejadoras de aplicação de multa prevista no
art. 70 da Lei Complementar Estadual n. 202/2000.
4. Determinar à Secretaria Geral que:
4.1 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 Auditores deste Tribunal;
4.2 Dê ciência desta Decisão, bem como do Relatório DLC n. 716/2018 à Representante, à Prefeitura Municipal de São José e ao Órgão de
Controle Interno daquele Município.
Publique-se.
Florianópolis, 18 de dezembro de 2018.
José Nei Alberton Ascari
Conselheiro Relator

Videira
PROCESSO Nº:@APE 18/00273360
UNIDADE GESTORA:Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Videira - INPREVID
RESPONSÁVEL:Dorival Carlos Borga
INTERESSADOS:Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Videira - INPREVID
ASSUNTO: Registro de Ato de Aposentadoria de Claudia Judite Maraschin
RELATOR: Wilson Rogério Wan-Dall
UNIDADE TÉCNICA:Divisão 4 - DAP/COAPII/DIV4
DECISÃO SINGULAR:GAC/WWD - 1289/2018
Tratam os autos do registro do ato de aposentadoria de Claudia Judite Maraschin, servidora da Prefeitura Municipal de Videira.
A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal – DAP, em análise da documentação que instruem o processo, emitiu o Relatório de Instrução nº
7763/2018, sugerindo ordenar o registro do ato aposentatório em pauta e recomendando a correção da falha formal detectada no Ato nº
14914/18, de 26/03/2018.
O Ministério Público de Contas - MPC manifestou-se por acompanhar a conclusão do Órgão Instrutivo emitindo o Parecer no 2661/2018.
Fundamentado nas manifestações uniformes da Diretoria Técnica e do MPC, baseado ainda no art. 38, § 1º e § 2º, da Resolução TC –
98/2014, 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
aposentadoria de CLAUDIA JUDITE MARASCHIN, servidora da Prefeitura Municipal de Videira, ocupante do cargo de PROFESSOR,
Referência C-03, matrícula nº 5409, CPF nº 573.592.619-53, consubstanciado no Ato nº 14914/18, de 26/03/2018, considerado legal conforme
análise realizada.
2. Recomendar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Videira - INPREVID que adote as providências
necessárias à regularização da falha formal detectada no Ato nº 14914/18, de 26/03/2018, fazendo constar o CPF correto da servidora
“573.592.619.53”, 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 Social dos Servidores Públicos do Município de Videira - INPREVID.
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Publique-se.
Florianópolis, em 07 de dezembro de 2018.
WILSON ROGÉRIO WAN-DALL
CONSELHEIRO RELATOR
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