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Trata-se de AUDITORIA realizada na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 

DE JETIBÁ, para apurar a legalidade de concessões de transporte público coletivo de 

passageiros Contrato n. 244/2012, firmado com a empresa Viação Pretti Ltda, e 

Contrato 298/2018, firmado com a empresa Viação Cordial Transportes e Turismo 

Ltda.   

Após a realização dos trabalhos e a oitiva preliminar do Secretário Municipal de 

Educação, a equipe técnica elaborou o Relatório de Auditoria n. 22/2019 (Peça 12) 

no qual apontou alguns indícios de irregularidades, bem como os respectivos 

responsáveis e o dano apurado. 

Ato contínuo, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial 248/2019 (Peça 52), 

sugerindo a citação dos responsáveis para apresentarem as justificativas cabíveis e 

documentos que entenderem necessários.  

Assim, por meio da Decisão SEGEX 00239/2019-1 (Peça 054), houve a citação dos 

responsáveis nos termos do parágrafo acima.   

Devidamente citados por meio dos Termos de Citação 00386/19, 00387/19, 

00388/19, 00389/19, 00390/19, 00391/19, 00392/19, 00393/19, 00394/19 os 

responsáveis apresentaram suas justificativas. 

Diante das informações apresentadas, houve nova Instrução Técnica Inicial 

00429/2019 (Peça 096), sugerindo a citação de mais dois responsáveis, o que foi 

acatado pela Decisão SEGEX 00400/2019 (Peça 97), estes devidamente citados, 

apresentaram justificativas.  

Os autos foram enviados para a área técnica, que elaborou a Instrução Técnica 

Conclusiva 04689/2019 (Peça 112), a qual propôs: a) o acolhimento de parte das 

justificativas dos defendentes (afastando as supostas irregularidades apontadas nos 

itens 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8 da ITC); b) a rejeição de justificativas (apontadas nos 

itens 4.1, 4.6, 4.7, e 4.9 da ITC); c) a aplicação de multas individuais aos 

responsáveis e;  d) determinações ao município de Santa Maria de Jetibá/ES, por 

meio de seu atual Prefeito. 
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Na sequência o Ministério Público de Contas emitiu Parecer 00361/2020, anuindo 

com os encaminhamentos propostos pela Instrução Técnica Conclusiva da área 

técnica.  

Dessa forma, acompanhando parcialmente o entendimento técnico e ministerial, a 2ª 

Câmara prolatou o Acórdão 944/2020 (Peça 122) com o seguinte dispositivo: 

[...] 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os 

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas, 

em: 

1.1. MANTER as seguintes irregularidades sopesadas no Relatório de 

Auditoria 00022/2019 e na Instrução Técnica Conclusiva 4689/2019:  

1.2. Omissão de tópicos contratuais obrigatórios nos contratos 

firmados. (subitem 2.1 do Relatório de Auditoria 22/2019 e 4.1 da ITC 

4689/2019) 

Critérios: Lei - Municipal-Santa Maria de Jetibá 1381/2011, art. 10, III, 

IV, VI, VII, VIII e IX; Lei - 8666/1993, art. 55, III e XIII e Lei - 

8987/1995, art. 23, III, IV, VI, VIII e XII. 

Responsáveis: HILARIO ROEPKE – Prefeito Municipal, MARINEIA 

DIAS ROCHA – Procuradora Municipal e SERGIO MENEZES DOS 

SANTOS - Procurador Municipal. 

1.3.  Não designação de agente responsável pela fiscalização nos 

Contratos 244/2012 e 298/2018 (subitem 2.6 do Relatório de Auditoria 

21/2018 e 4.6 da ITC 4689/2019) 

Critérios: Lei - 8666/1993, art. 66; Lei - 8666/1993, art. 67; Lei - 

8666/1993, art. 67, §1º; Lei - Municipal-Santa Maria de Jetibá 

1381/2011, art. 12, I; Súmula - TCEES 1/2016. 

Responsáveis: JOSE CARLOS DE ASSIS - Secretário Municipal de 

Transporte, WALDIR ESPINDULA - Secretário Municipal de 

Transporte. 

1.4. REJEITAR a preliminar de ausência de responsabilidade do 

parecerista jurídico, suscitada pelos Srs. Marineia Dias Rocha e 
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Sérgio Menezes dos Santos, conforme fundamentação contida no 

subitem 3.1 da ITC 4689/2016. 

1.5. ACOLHER:  

1.5.1. as justificativas do Sr. Hilário Roepke – Prefeito Municipal, 

excluindo sua responsabilidade com relação às irregularidades 

descritas nos itens 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 e 4.8 da ITC 4689/2016.; 

1.5.2 Acolher as justificativas da Sr. ª MARINEIA DIAS ROCHA – 

Procuradora Municipal, excluindo sua responsabilidade com relação 

às irregularidades descritas nos itens 4.1; 4.2; 4.3 e 4.5 da ITC 

4689/2016.; 

1.5.3. as justificativas do Sr. SERGIO MENEZES DOS SANTOS - 

Procurador Municipal, excluindo sua responsabilidade com relação às 

irregularidades descritas nos itens 4.1; 4.2; 4.3 e 4.5 da ITC 

4689/2016.; 

1.5.4. parcialmente, as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. 

JOSE CARLOS DE ASSIS - Secretário Municipal de Transporte, 

imputando, com fulcro no artigo 114, parágrafo único da LCE  

621/2012 (LOTCEES), o pagamento da multa individual prevista no 

artigo 135, inciso II, do diploma legal citado, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), pela prática dos atos ilícitos que causaram graves 

infrações às normas legais, descritos no subitem 4.6 da ITC 

4689/2016. Por outro lado, acolher as justificativas do Sr. JOSE 

CARLOS DE ASSIS - Secretário Municipal de Transporte, excluindo 

sua responsabilidade com relação às irregularidades descritas no 

item 4.1 da ITC 4689/2016; 

1.5.5. parcialmente, as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. 

WALDIR ESPINDULA - Secretário Municipal de Transporte, 

imputando, com fulcro no artigo 114, parágrafo único da LCE 

621/2012 (LOTCEES), o pagamento da multa individual prevista no 

artigo 135, inciso II, do diploma legal citado, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), pela prática dos atos ilícitos que causaram graves 

infrações às normas legais, descritos no subitem 4.6 da ITC 

4689/2016; 

1.5.6. as razões de justificativas apresentadas pela Sra. OLINDA 

BERGER MIERTSCHINK, Tesoureira Municipal, excluindo sua 
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responsabilidade com relação às irregularidades descritas no item 4.4 

da ITC 4689/2016; 

1.5.7. as razões de justificativas apresentados pelo Sr. ALAELIO 

BRAZ DALEPRANE, Presidente da CPL, excluindo sua 

responsabilidade com relação às irregularidades descritas no item 

4.2; 4.3 e 4.5 da ITC 4689/2016; 

1.5.8. as razões de justificativas apresentados pelo Sr. LUIZ 

AUGUSTO MILL, Secretário Jurídico, excluindo sua responsabilidade 

com relação às irregularidades descritas no item 4.2; 4.3 e 4.5 ITC 

4689/2016; 

1.6. Expedir recomendação aos Srs. HILÁRIO ROEPKE, SÉRGIO 

MENEZES DOS SANTOS e a Sra. MARINEIA DIAS ROCHA, no 

sentido de que sejam observadas, futuramente, as previsões legais 

quanto à obrigatoriedade de presença de cláusulas em contratos 

administrativos;  

1.7. EXTINGUIR O PROCESSSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

em face de Concessionária Viação Pretti Ltda e Cordial Transporte e 

Turismo Ltda, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c art. 70 da LC n. 

621/2012. 

1.8. DETERMINAR ao município de Santa Maria de Jetibá, por meio 

do seu atual Prefeito, que: 

1.8.1. Nas futuras licitações, observe o disposto na Súmula - TCEES 

2/2018: A visita técnica somente pode ser exigida, se devidamente 

justificada pela Administração Pública, quando as peculiaridades do 

objeto não possam ser expressas de modo detalhado e específico no 

instrumento convocatório, sendo vedada a obrigatoriedade de visita 

técnica conjunta; 

1.8.2. Faça constar, nos futuros Editais e contratos de Concessões e 

Parceiras Público-Privadas (PPP), cláusula relativa aos bens 

reversíveis; 

1.8.3.   Apresente, no prazo de 30 dias, um plano de ação, com 

cronograma de instalação dos abrigos, a ser enviado ao TCE 

para acompanhamento, uma vez que o descumprimento 

contratual pode ensejar a abertura de processo administrativo 

para declaração de caducidade (art. 38 da Lei 8.987/95), multa 
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contratual para a concessionária e sanção ao agente fiscalizador 

responsável. 

1.9. DAR CIÊNCIA aos interessados, encaminhando-se os autos ao 

Ministério Público de Contas para acompanhamento da penalidade 

aplicada nesta decisão; 

1.10. ARQUIVAR os autos, após o trânsito em julgado. 

 

Em razão do não cumprimento, pelo responsável, do item 1.8.3 do dispositivo acima 

no prazo concedido, proferi a Decisão Monocrática 208/2021 (Peça 130) para que a 

determinação fosse cumprida no prazo de 30 (trinta) dias.  

Atendendo tal comando decisório, o senhor Hilário Roepke, Prefeito Municipal de 

Santa Maria de Jetibá, apresentou justificativas e documentos (Defesa Justificativa 

573/2021 – Peça 134). 

Após análise pelo Núcleo de Controle Externo de Fiscalização de Prog. de Desest. 

Reg. – NDR da documentação apresentada pelo responsável, foi elaborado o 

Relatório de Monitoramento 00028/2021 (Peça 138), com a seguinte proposta de 

encaminhamento: 

[...] 

Ante o exposto, sugere-se que: 

a) O presente monitoramento não seja considerado concluído, 
permanecendo os autos inseridos no módulo de acompanhamento das 
deliberações e decisões do sistema e-TCEES; 

 
b) seja determinado ao Prefeito de Santa Maria de Jetibá que encaminhe 

ao TCEES, até dezembro de 2021, documentação comprobatória das 

construções dos abrigos aqui tidos como não finalizados, cujo prazo 
previsto para conclusão é outubro de 2021; 

 

c) após o encaminhamento da documentação supra, os autos retornem 
ao NDR para monitoramento, cuja conclusão pode demandar 
diligências adicionais, inclusive visita in loco. 

 

Ato contínuo, o Ministério Público de Contas emitiu Parecer 03479/2021, da lavra do 

Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuindo com os encaminhamentos 

propostos pela área técnica.  

É o relatório. Passo a fundamentar. 
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V O T O 

 

2.  DA FUNDAMENTAÇÃO:  

 

O presente monitoramento é referente ao item 1.8.3 do Acórdão 944/2020 - 2ª 

Câmara. Mostra-se abaixo: 

 

[...] 

1.8. DETERMINAR ao município de Santa Maria de Jetibá, por meio 

do seu atual Prefeito, que: 

[...] 

1.8.3.   Apresente, no prazo de 30 dias, um plano de ação, com 

cronograma de instalação dos abrigos, a ser enviado ao TCE para 

acompanhamento, uma vez que o descumprimento contratual pode 

ensejar a abertura de processo administrativo para declaração de 

caducidade (art. 38 da Lei 8.987/95), multa contratual para a 

concessionária e sanção ao agente fiscalizador responsável.  

 

Por mais que o responsável não tenha cumprido tal comando decisório no prazo 

inicialmente concedido, quando da Decisão Monocrática 208/2021, reiterando a 

determinação, houve apresentação de documentação pelo responsável 

(Defesa/Justificativa 573/2021-7). 

Nota-se que a exigência do item 1.8.3 era referente a um plano de ação e 

cronograma de instalação dos abrigos, para acompanhamento pelo TCEES. 

Assim, foi informado pelo responsável a construção de 08 (oito) abrigos e que o 

nono abrigo será concluído até junho de 2021 (com localização já definida), sendo 

que outros três abrigos serão entregues até outubro de 2021.  

Vejamos como a área técnica, por meio do Relatório de Monitoramento 0028/2021, 

examinou a documentação apresentada: 
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[...] 

Análise das justificativas e documento trazidos:  

Observa-se, inicialmente, que o Senhor Hilário Roepke, Prefeito Municipal 
de Santa Maria de Jetibá, somente atendeu as determinações do item 1.8.3 

do Acórdão 944/2020-3 - 2ª Câmara, após a Decisão Monocrática 
208/2021-6 ter definido por sua notificação por esta Corte de Contas. 

Nas suas justificações e no Despacho do Fiscal do Contrato 244/2012, 

firmado com a concessionária Viação Pretti Ltda, é atestada a conclusão de 
oito abrigos, afirmando-se que o abrigo de número nove seria concluído até 
junho de 2021 (estando definida sua localização), definindo-se, também, a 

localização de mais três abrigos e estabelecido o prazo de conclusão para o 
total de abrigos definidos como outorga contratual (12 abrigos), para 
“entrega em outubro de 2021”. 

Dos oito abrigos concluídos são trazidas fotos e atestado de sua execução, 
assinado pelo Fiscal do Contrato Senhor Scharles Hartuwig.  

Observando-se o Relatório de Auditória 22/2019-9
1
, verifica-se que a não 

construção dos abrigos ensejou em dos achados de auditoria (que teve 
como efeito a precarização dos serviços prestados aos usuários), que 
resultou em determinação ao Município estabelecida no item 1.8.3 do 

Acórdão 944/2020-3 - 2ª Câmara: 

2.7 A7(Q4) - Não efetivação de serviços previstos como remuneração 
pela outorga do Contrato de Concessão 244/2012. 

(...) 

2.7.3 Situação encontrada 

Na cláusula quarta do Contrato 244/2012 se prevê, a título de outorga 

devida ao Poder Concedente, que a Concessionária construirá 12 
(doze) abrigos para os usuários do transporte coletivo, conforme 
apresentado em sua proposta (Anexo 0403/2019-7 - doc 07 do 

Processo 1300/2019-8). Na proposta é apresentado um cronograma 
de construção dos 12 (doze) abrigos à serem construídos (um por 
ano), prevendo-se a construção do primeiro em maio de 2013, e o 12° 

abrigo em agosto de 2024). 

(...) 

Na visita realizada pela Equipe de Auditoria no município entre 13 e 

15/2/2019, constatou-se que, transcorridos mais de 6 (seis) anos do 
início da efetivação contratual, NENHUM dos abrigos previstos foi 
construído. 

(...) 

2.7.5 Efeitos 

2.7.5.1 Precarização do serviço 

                                                 
1 Achado 7, parte do Relatório de Auditoria 22/2019-7, às fls. 49 a 54, constante do Evento 
12. 
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A falta de abrigos para os usuários do transporte coletivo precarizou 

os serviços prestados, colocando os usuários sob ação do sol e 
intempéries, com evidentes prejuízos aos mesmos, sendo resultante 
de evidente descumprimento contratual por parte da Concessionária, 

e de omissão do Gestor Municipal, que se absteve de determinar o 
cumprimento do contrato, mesmo alertado por seus subordinados, e 
de dispor de ferramentas contratuais e legais para obrigar a empresa 

ao cumprimento de sua obrigação. 

Desta forma, quanto ao quantitativo de abrigos já construídos (oito 
abrigos), verifica-se que atende aos preceitos contratuais, embora 

tardiamente, e que a previsão, juntada na justificação, de conclusão da 
construção dos 12 abrigos até outubro de 2021, deverá atender a 
determinação ao Município estabelecida no item 1.8.3 do Acórdão 

944/2020-3 - 2ª Câmara. 

Quanto às dimensões e características dos abrigos que deveriam ser 
construídos pela concessionária Viação Pretti Ltda, como forma de 

pagamento de outorga a contratação definida no contrato 244/2012, pode-
se verificar pelas fotos enviadas que os abrigos tem características simples 
e dimensões reduzidas, contudo, parecem (pelas fotos) ter características 

semelhantes aos definidos em desenhos
2
 constantes do processo de 

contratação: 

Estrutura de Madeira de Lei e Parede de Alvenaria 

Largura; 3,00m  

Banco: 1,70m x 0,40m 

Cobertura em telha cerâmica: 3,60m x1,40m 

Área de piso cimentado: 4,00m x 1,90m 

Observa-se, no entanto, que a verificação exata
3
 das características dos 

abrigos construídos, bem como da qualidade dos serviços executados 

somente pode ser atestada com visita ao local dos mesmos.  

Observa-se que embora tenham sido verificadas omissões de cláusulas 
contratuais

4
, a manutenção da integridade

5
 física dos abrigos deve ser de 

responsabilidade da concessionária Viação Pretti Ltda. enquanto for a 
detentora da concessão e, após, pelo poder público municipal (ou pela nova 
concessionária à ser contratada - se assim definir a nova contratação): 

Contrato 244/2012
6
 

(...) 

                                                 
2 Características dos Abrigos à serem construídos como outorga no Contrato 244/2012, 
constantes do Anexo 431/2019-9, às 11/12 (Evento 41). 
3 As fotos trazidas na Defesa/Justificativa do Senhor Hilário Roepke e no Despacho do 
Fiscal não tem referências a dimensões dos abrigos construídos. 
4 A “omissão de tópicos contratuais obrigatórios nos contratos firmados” foi definida como 
achado A! no Relatório de Auditoria 22/2019-3 (Evento 12).  
5 Se observa que a falta de manutenção e reparos necessários dos abrigos poderá 
prejudicar e até colocar em risco os usuários do transporte coletivo do município. 
6 Contrato 244/20012 constante do Anexo 432/2019-3, às fls. 8 a 16 (Evento 42). 
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Cláusula 4.3 A CONCESSIONÁRIA será também responsável pela 

contratação de todo o pessoal necessário à execução dos seus 
responsável técnico , de serviços seja o de supervisão, direção, apoio 
administrativo, seja o de mão-de-obra menos qualificada, bem como 

será a única responsável pelo exato cumprimento dos encargos 
trabalhista e previdenciários, bem como o respeito das leis vigentes 
de saúde, higiene e segurança do trabalho, obrigando-se ainda, a 

adotar todas e quaisquer medidas de segurança indispensáveis 
à execução dos serviços. (grifo nosso) 

Como restam abrigos a serem construídos (com previsão de 

conclusão até outubro de 2021), para que seja verificado se foram 
atendidas as definições contratuais e as determinações contidas no 
subitem 1.8.3 do Acórdão 944/2020-3 - 2ª Câmara, como 

características, qualidade e manutenção dos abrigos construídos 
sugere-se que: 

a) o presente monitoramento não seja considerado 

concluído; 
b) seja determinado ao Prefeito de Santa Maria de Jetibá 
que encaminhe ao TCEES, até dezembro de 2021, documentação 

comprobatória das construções dos abrigos aqui tidos como não 
finalizados, cujo prazo previsto para conclusão é outubro de 
2021; 

c) após o encaminhamento da documentação supra, os 
autos retornem ao NDR para monitoramento, cuja conclusão 
pode demandar diligências adicionais, inclusive visita in loco. 

 

 

Pela análise técnica, constata-se que houve a apresentação de um plano de ação e 

cronograma de instalação dos abrigos. De modo que, no momento, deve ser 

monitorada a efetiva construção e entrega dos abrigos pela Concessionária, motivo 

pelo qual acompanho o entendimento da área técnica e do Ministério Público 

de Contas, no sentido de que o Prefeito de Santa Maria de Jetibá encaminhe a este 

Egrégio Tribunal de Contas, até dezembro de 2021, documentação comprobatória 

das construções dos abrigos não finalizados, cujo prazo previsto para conclusão é 

outubro de 2021. 

 

3.  DOS DISPOSITIVOS: 

Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o Parquet de Contas, VOTO no 

sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de DECISÃO que submeto à 

apreciação. 

LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA 

Conselheiro Relator 
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1. DECISÃO TC-2753/2021-9 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 

1.2.  MANTER os autos inseridos no módulo de acompanhamento das deliberações 

e decisões do sistema e-TCEES; 

1.3. DETERMINAR ao Prefeito de Santa Maria de Jetibá, Hilário Roepke, que 

encaminhe ao TCEES, até 15 de dezembro de 2021, documentação comprobatória 

das construções dos abrigos não finalizados, cujo prazo previsto para conclusão é 

outubro de 2021; 

1.4. RETORNAR os autos ao Núcleo de Controle Externo de Fiscalização de 

Prog. de Desest. Reg. – NDR para monitoramento, após o encaminhamento da 

documentação do item anterior.  

1.5. ENCAMINHAR à Secretaria Geral das Sessões – SGS para as providências 

supervenientes. 

2. Unânime 

3. Data da Sessão: 17/09/2021 - 43ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara 

4. Especificação do quórum:  

4.1 Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da 

Cunha (relator) e Domingos Augusto Taufner. 

5. Membro do Ministério Público de Contas: Procurador-geral Luis Henrique 

Anastácio da Silva 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente 
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