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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 31, DE 02 DE SETEMBRO DE
2014
Disciplina normas para a remessa e apreciação da legalidade dos atos
de admissão e de concessões de aposentadorias, transferências para
a reserva, reformas e pensões enviados ao Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no
uso de suas prerrogativas constitucionais e legais e, considerando:
- as disposições contidas nos artigos 70 e 71, inciso IV da Constituição
Estadual, combinados com as disposições dos artigos 1º, inciso V,
116 a 120 da Lei Complementar nº 621/2012 e artigos 221 a 232 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
(Resolução TC nº 261, de 04 de Junho de 2013);
- as disposições contidas na Constituição Federal, inclusive as regras
contidas nas Emendas Constitucionais nº 20 de 1998, 41 de 2003,
47 de 2005 e 70 de 2012, referentes ao regime de previdência dos
servidores públicos;
- as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que
estabelecem exigências a serem cumpridas pelos administradores
públicos quanto ao limite dos gastos com pessoal;
- a necessidade de atualizar e disciplinar os procedimentos, prazos e
condições para o controle e para a remessa ao Tribunal de Contas dos
atos inerentes a pessoal da administração pública;
- as disposições contidas no artigo 3º da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, no que compete ao TCEES expedir atos e instruções
normativas sobre a aplicação de leis pertinentes a matérias que lhe
caiba fiscalizar, bem como normatizar a organização dos processos
que lhe devam ser submetidos;
RESOLVE:
CAPÍTULO I
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° As normas desta instrução aplicam-se:
I – No caso dos atos de admissão, aos Órgãos e Entidades públicas
da Administração Direta e Indireta, dos Municípios, e do Estado, bem
como dos demais Poderes, Ministério Público e Tribunal de Contas,
excetuando-se, em todos os casos, as nomeações para os cargos em
comissão.
II – No caso dos atos concessores e revisores de aposentadoria,
transferência para a reserva remunerada, reforma e pensão, aos
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e Administrações
Públicas Municipais que possuam regime próprio de previdência, e aos
respectivos institutos que gerenciem sistema previdenciário próprio.
Parágrafo Único. As exigências e os requisitos enumerados nesta
instrução não excluem a adoção de medidas que forem julgadas
necessárias à apreciação dos atos administrativos sob exame das
unidades técnicas encarregadas da instrução do processo, que
poderão propor sua devolução ao órgão ou entidade de jurisdicionado,
para fins de esclarecimento, ou adoção de providências.
Art. 2º Por meio dos procedimentos estabelecidos nesta Instrução,
o Tribunal verificará, para fins de registro, a legalidade dos seguintes
atos de pessoal:
I - admissão de pessoal;
II - concessão de aposentadoria;
III – transferência para reserva remunerada;
IV – reforma;
V - concessão de pensão;
VI - revisão de benefícios.
SEÇÃO II
DA FORMALIZAÇÃO E DA TRAMITAÇÃO DOS
PROCESSOS DE PESSOAL
Art. 3º. Os processos de pessoal remetidos ao Tribunal de Contas para
fins de apreciação e registro serão autuados no Núcleo de Controle
de Documentos – NCD, que providenciará a numeração das folhas,
a autuação e o lançamento das seguintes informações no sistema
informatizado de controle de processos:
I - número do protocolo de origem;
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[ATOS DO PLENÁRIO]
RESOLUÇÃO TC Nº 276, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014.
Altera o Anexo Único da Resolução TC nº 240, de 29 de maio de
2012.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, pela Constituição Estadual e
pelo art. 2º, inc. IV c/c art. 6º, ambos da Lei Complementar Estadual
nº 621, de 8 de março de 2012:
RESOLVE:
Art. 1º. O Anexo Único da Resolução TC nº 240, de 29 de maio de
2012, passa a vigorar conforme tabela abaixo:
ANEXO ÚNICO
TABELA DE VALORES LIMITE PARA AUXILIO SAÚDE
Faixa Etária
Valor per capita
Até 18 anos
R$ 147,00
de 19 a 23 anos
R$ 201,00
de 24 a 28 anos
R$ 236,00
de 29 a 33 anos
R$ 253,00
de 34 a 38 anos
R$ 265,00
de 39 a 43 anos
R$ 283,00
de 44 a 48 anos
R$ 368,00
de 49 a 53 anos
R$ 479,00
de 54 a 58 anos
R$ 642,00
≥ 59 anos
R$ 880,00
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos financeiros retroativos a 1º de agosto de 2014.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2014.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Presidente
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II – nome e CPF do interessado;
III - assunto;
IV - procedência;
V – relator;
§ 1º. Os processos deverão estar montados, numerados e organizados
de modo a permitir a inclusão de novos documentos durante a
tramitação neste Tribunal.
§ 2º. Além das informações mencionadas neste artigo, os processos
deverão vir acompanhados dos documentos relacionados no Capítulo
II desta instrução.
§ 3º. Nas situações em que os autos do processo de pessoal forem
encaminhados ao Tribunal com apenso, bem como, no caso de conjunto
de autos de processos individuais de admissão de pessoal, referentes
a um mesmo concurso, agrupados por ordem de classificação ou
por cargo, o Núcleo de Controle de Documentos – NCD e demais
setores, deverão zelar para que o conjunto permaneça na ordem
ou organização com que foram encaminhados, salvo por motivo
justificado nos autos, pelo setor que aplique o desapensamento, o
desagrupamento, e trâmites distintos.
Art. 4º. Após o procedimento referido no caput do artigo anterior, o
NCD encaminhará os processos de pessoal à competente Secretaria de
Controle Externo, que procederá a competente análise para emissão
de instrução técnica que deverão conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - número do processo TC;
II - nome do interessado;
III – CPF do interessado;
IV - assunto;
V - procedência;
VI - relatório com a transcrição das informações;
VII - análise fundamentada;
VIII – conclusão contendo a proposta de encaminhamento.
Art. 5º. Concluída a instrução processual a Secretaria de Controle
Externo encaminhará o processo à Secretaria Geral de Controle
Externo.
Art. 6º. Nos casos em que houver necessidade de alguma providência
preliminar, a Secretaria de Controle Externo emitirá Instrução Técnica
propondo encaminhamento pela realização de diligência.
Parágrafo Único. Os procedimentos mencionados no caput deverão
ser concluídos e devolvidos ao Tribunal de Contas em 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento do respectivo processo pelo
jurisdicionado, salvo em face de ação judicial, caso fortuito ou de força
maior, devidamente comprovados e justificados junto a este Tribunal.
Art. 7º. Prestados os esclarecimentos ou adotadas as providências
pelo órgão jurisdicionado, o processo retornará à Secretaria de
Controle Externo para seguimento da instrução.
Art. 8º. Havendo reincidência de irregularidade já detectada, ou nos
casos que envolvam matéria de elevada complexidade, a Secretaria
de Controle Externo emitirá instrução técnica preliminar e a Secretaria
Geral de Controle Externo encaminhará o processo ao Relator, que
poderá solicitar a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal,
antes de se pronunciar.
§ 1º. Na hipótese do relator entender indispensável a realização de
diligência para o saneamento do feito, determinar-lhe-á por decisão
monocrática, assinando prazo para seu cumprimento, remetendo os
autos à Secretaria Geral das Sessões para as providências.
§ 2º. Entendendo que as informações prestadas são suficientes, o
Relator poderá devolver o processo à Secretaria de Controle Externo
para emissão de instrução técnica conclusiva.
CAPÍTULO II
DA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE PESSOAL
SEÇÃO I
DO CONCURSO PÚBLICO E DA ADMISSÃO DE PESSOAL
Art. 9º. Para proceder à apreciação da legalidade, para fins de registro
dos atos de admissão de pessoal, o Tribunal de Contas examinará,
preliminarmente, se houve regular habilitação mediante concurso
público, nos termos da lei, quando este for exigível para o provimento
do cargo ou emprego.
§ 1º – Para fins de possibilitar a fiscalização prevista neste artigo, a
autoridade administrativa responsável pela admissão de servidores
ou empregados públicos comunicará anualmente ao Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, por ofício, até o dia 31 do mês
de março, os atos de homologação de concurso público bem como
a realização de todos e quaisquer atos relacionados a admissão de
servidor ocorridos durante o exercício anterior.
§ 2º - Nos casos de descumprimento ao dever de informar previsto
no parágrafo anterior, o Tribunal de Contas expedirá notificação ao
responsável, fixando prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da
obrigação.
Art. 10. O processo principal de concurso público deverá conter, no
mínimo:
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I - edital completo, erratas e prova de sua publicação;
II – resultado final por ordem de classificação e por cargo, da qual
conste o nome completo dos candidatos aprovados e número de
inscrição, incluindo lista de candidatos aprovados e não classificados
dentro do número de vagas existentes no edital;
III – informação sobre a vigência de eventual concurso anterior, se
houver;
IV - dados e informações sobre o(s) ato(s) legal(is) de criação do
cargo ou do emprego público e quantidade de vagas, demonstrando
os requisitos para investidura no mesmo;
V – certidão expedida pelo setor de pessoal do jurisdicionado,
atestando a existência de vagas no cargo para o qual serão nomeados
novos servidores, atualizando-se a informação sempre que surgirem
vagas, seja por criação legal ou vacância;
VI - ato de homologação do resultado final e prova de sua publicação;
VII - ato de prorrogação do prazo de validade do atual concurso, se
houver, devidamente publicado;
VIII – atos de nomeação de candidatos aprovados;
IX - declarações firmadas pelos candidatos aprovados e nomeados
que tenham desistido dos respectivos cargos, se houver;
X - atos que tornem sem efeito nomeações de candidatos que não
tomaram posse;
XI - atos de exoneração de candidatos nomeados que tomaram posse
mas não entraram em exercício;
XII – demonstração da existência de prévia dotação orçamentária
suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes, bem como autorização específica na lei
de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as
sociedades de economia mista, nos moldes do art.169, § 1º, incisos I
e II da Constituição Federal;
XIII – informação sobre o total da despesa com pessoal e respectivo
percentual da Receita Corrente Líquida durante o período de admissão
dos aprovados, para fins de atendimento ao disposto no artigo 20 da
Lei Complementar Federal 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal;
XIV – informações que demonstrem a observância ao art.73, V da lei
9504/97 bem como no art.21, Parágrafo Único da Lei Complementar
Federal 101/2000.
XV – informação sobre a existência de decisões judiciais com eficácia
sobre o concurso ou admissões; detalhando-se os efeitos, quais os
candidatos classificados sub judice, e informando se houve o trânsito
em julgado, em cada caso.
XVI - Informação sobre candidatos aprovados no mesmo concurso
público para mais de um cargo.
Parágrafo Único. Deverão estar presentes, no processo principal, cópias
ou endereço eletrônico de todas as leis e/ou atos administrativos que
fundamentem as informações descritas nos incisos IV e IX.
Art. 11. O processo individual de admissão deverá conter, no mínimo,
a seguinte documentação, além da exigida pela legislação pertinente
e pelo edital do concurso:
I - ato de nomeação, contendo corretamente o nome do servidor,
nomenclatura do cargo, nível, padrão, e/ou referência e dispositivo
legal da nomeação, subscrito pelo agente competente, devidamente
publicado;
II - cópia dos documentos de identificação pessoal, dos quais constem
os números do RG e do CPF;
III – comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral;
IV – comprovação de quitação com o serviço militar, quando exigível;
V - declaração de bens e valores;
VI - declaração de não acumulação de cargos públicos ou de
acumulação legal, comprovando-se, neste caso, a compatibilidade de
horários para o exercício dos cargos;
VII - declaração de aptidão para o Serviço Público (laudo médico);
VIII - termo de posse e compromisso;
IX - atestado de exercício;
X – comprovante de nível de escolaridade exigido para o cargo;
XI - cópia de documento de habilitação específica inerente ao cargo
para o qual está sendo nomeado.
§ 1º No caso de nomeação de vaga exclusivamente a ser preenchida
por candidato portador de necessidades especiais, este deverá
preencher os requisitos mínimos exigidos em edital, que serão
comprovados por junta médica oficial;
§ 2º. Em caso de nomeação para vaga excedente ao número
divulgado no edital, o jurisdicionado deverá justificá-la, com a devida
documentação comprobatória, demonstrando a disponibilidade de
vagas para o cargo, no momento da nomeação, sem prejuízo do
disposto no inciso V, do art. 10.
Art. 12. Os processos de que trata esta Seção serão remetidos ao
Tribunal de Contas:
I – no prazo de até 90 dias, contados da data da publicação da
homologação do resultado final, em se tratando do processo principal
de concurso público;
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II – no prazo de até 30 dias, contados da entrada em exercício do
servidor, no caso de processo individual de admissão.
§ 1º. Efetivada a admissão antes de decorrido o prazo do inciso I,
o processo individual poderá ser encaminhado juntamente com o
processo principal do concurso, dentro do prazo de 90 dias após a
homologação do concurso.
§ 2º As admissões para cargos de Desembargador do Tribunal de
Justiça que ingresse com base no art.94 da Constituição Federal, ou
Conselheiro do Tribunal de Contas deverão ser encaminhadas para a
análise técnica em até 30 dias após o exercício.
§ 3º. A análise das admissões poderá ser consignada em Instrução
Técnica consolidada, em que se examinem conjuntamente os
processos individuais de admissão, por lista ou por grupos, desde que
previamente autorizado pela Secretaria Geral de Controle Externo, a
pedido da Secretaria de Controle Externo competente, quando houver
elevado número de admissões e esta medida se revelar necessária
segundo critérios de economia e celeridade processual.
Art. 13. Feita a análise técnica preliminar, o processo principal do
concurso público será devolvido ao jurisdicionado, para aguardar o
decurso do prazo de validade do certame, obedecendo ao seguinte
trâmite: A Secretaria de Controle Externo emitirá instrução técnica
preliminar e a Secretaria Geral de Controle Externo encaminhará o
processo ao Relator, que poderá solicitar a manifestação do Ministério
Público junto ao Tribunal, antes de se pronunciar.
Art. 14. Expirado o prazo de validade do concurso, o processo
principal, será novamente remetido ao Tribunal de Contas, no prazo
de 30 dias, para apreciação e decisão final sobre o procedimento,
ouvindo-se neste caso o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
§1º Subsidiarão a apreciação final do processo principal as Instruções
Técnicas emitidas nos processos individuais de admissão.
§2º Caso a análise técnica efetivada pela Secretaria de Controle
Externo conclua pela existência de indícios de irregularidade do
procedimento, o Tribunal converterá o feito em tomada de contas
especial ou determinará sua instauração, na forma do §2º, do art.
118, da Lei Complementar Estadual 621/2012, cabendo a instrução
processual à Secretaria de Controle Externo competente.
§3º. As admissões efetivadas após a entrada em vigor desta Instrução
Normativa deverão ser previamente apreciadas para o registro da
posterior aposentadoria, transferência para a reserva, reforma, e
eventual pensão.
SEÇÃO II
DOS ATOS DE APOSENTADORIAS, REFORMAS E
TRANSFERÊNCIAS PARA A RESERVA REMUNERADA.
Art. 15. No prazo de 30 (trinta) dias da assinatura da concessão,
a autoridade administrativa responsável pela expedição de ato
concessório de aposentadoria, reforma ou transferência para a
reserva remunerada, encaminhará esse ato e o respectivo processo
com todas as peças que o instruem, ao Tribunal de Contas, para a
apreciação de sua legalidade.
§ 1º. O processo deverá conter, no mínimo:
I - requerimento do interessado solicitando aposentadoria, quando se
tratar de aposentadoria voluntária; ou, no caso de aposentadoria por
invalidez, laudo médico conclusivo expedido por junta médica;
II - cópia da certidão de nascimento/casamento que indique a idade
do beneficiário e grafia do nome, conforme conste em seu registro
civil;
III – cópia de documento que ateste o CPF do interessado;
IV - demonstrativo do tempo de serviço e/ou de contribuição para
efeito de aposentadoria ou transferência para a reserva remunerada
e reforma;
V - discriminação da última remuneração do servidor na atividade
anterior à aposentadoria, reforma ou transferência para a reserva
remunerada, bem como cópias das fichas financeiras para
demonstração do cálculo do benefício, quando este for feito na forma
regulamentada na lei federal 10.887/2004;
VI - demonstrativo da fixação de proventos, indicando a fundamentação
legal de cada rubrica integrante da totalidade da remuneração do
servidor, juntando-se cópias das leis e atos normativos ou indicando
o endereço eletrônico com a disponibilidade, na internet, destes
documentos;
VII - assentamentos funcionais do servidor;
VIII – declaração do jurisdicionado informando se o servidor responde
a algum procedimento administrativo disciplinar;
IX - original do ato de concessão da aposentadoria, reforma ou
transferência para a reserva remunerada, devidamente numerado,
datado e assinado pela autoridade competente, constando, ainda:
a) nome do interessado;
b) cargo, graduação ou posto ocupado (nomenclatura, padrão, nível
e/ou referência);
c) dispositivo legal da aposentadoria, reforma ou transferência para
reserva remunerada;
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d) amparo legal da fixação de proventos;
e) data de vigência do respectivo ato.
X – comprovação da publicação do ato.
§ 2º. Nos casos em que a legislação específica determinar que a
publicação ocorrerá após o registro pelo Tribunal de Contas, esta
situação deverá ser informada no processo;
§ 3º. Se a aposentadoria ou reforma resultar de invalidez, deverá
ser especificado no laudo médico oficial e confirmado no respectivo
ato aposentatório, se a moléstia se enquadra nas hipóteses legais
determinantes de proventos integrais ou proporcionais.
§ 4º A aposentadoria por invalidez terá vigência a partir da data de
expedição do laudo médico competente, salvo disposição legal, que
deverá ser informada no processo.
§ 5º. A aposentadoria compulsória é automática e vigorará a partir
do dia em que o servidor atingiu a idade limite, salvo disposição legal,
que deverá ser informada no processo.
§ 6º. A documentação poderá ser encaminhada em cópia conferida, na
forma do Art.18, parágrafo único desta Instrução, exceto as certidões
do tempo de serviço e do tempo de contribuição que deverão seguir
em suas vias originais.
§ 7º. Sendo o processo de aposentadoria a continuidade do processo
inicial de admissão, deverá conter todos os assentamentos funcionais
do servidor.
§ 8º. As aposentadorias, transferências para a reserva, e reformas
efetivadas após a entrada em vigor desta Instrução Normativa deverão
ser previamente apreciadas para o registro da eventual pensão.
SEÇÃO III
DOS ATOS CONCESSIVOS DE PENSÃO
Art. 16. O processo referente à concessão de pensão deverá ser
remetido ao Tribunal de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da data da concessão do benefício, devendo ser instruído, no mínimo,
com os seguintes documentos:
I - requerimento do(s) interessado(s), datado, assinado e protocolado;
II - cópia da certidão de óbito;
III - cópia dos registros civis dos dependentes ou certidão de
casamento ou decisão judicial homologatória de separação, divórcio
ou união estável, admitindo-se, neste caso, a comprovação por
escritura ou contrato público de união estável ou por procedimento de
justificação administrativa, nos termos da legislação específica;
IV – cópia de documento que ateste o CPF do(s) beneficiário(s);
V - discriminação da última remuneração do servidor (se ativo) ou dos
proventos (se inativo) à época do óbito;
VI - registros funcionais do servidor, contendo nomeação, cargo
ocupado, ato aposentatório, se for o caso, e período de contribuição
para o Instituto pertinente, dentre outras informações;
VII - fixação da pensão de acordo com o valor recebido pelo servidor
à época do óbito, indicando o fundamento legal de cada uma das
rubricas integrantes da remuneração então percebida pelo servidor,
juntando-se cópias das leis e atos normativos ou indicando o endereço
eletrônico com a disponibilidade, na internet, das respectivas leis;
VIII – a individualização das cotas quando houver mais de um
pensionista;
IX – ato concessório da pensão, devidamente assinado pela
autoridade competente, contendo o nome do servidor falecido e o
cargo que ocupava, bem como o(s) nome(s) do(s) beneficiário(s),
vigência do benefício, o amparo legal da concessão, data e assinatura
da autoridade competente;
§ 1º - Ao requerimento previsto no inciso I, deverá ser juntado
documento comprobatório do representante legal, nos casos de
beneficiário total ou relativamente incapaz.
§ 2º - Nos casos em que o ex-segurado já estiver na inatividade e o
benefício deste ainda não houver obtido o registro perante o Tribunal de
Contas, deverá ser remetido o respectivo processo de aposentadoria,
transferência para a reserva e/ou reforma, apensado ao processo de
pensão, para análise conjunta e preliminar à apreciação da pensão.
§ 3º - Nos casos em que o ex-segurado estiver na inatividade e o
benefício deste já houver obtido o registro perante o Tribunal de
Contas, deverá ser remetido o respectivo processo de aposentadoria,
transferência para a reserva e/ou reforma, anexado aos autos de
pensão, para subsidiar a análise.
§ 4º - Para efeito do disposto nos parágrafos segundo e terceiro
deste artigo, se durante o procedimento para concessão de pensão
e formalização de processo referente a este benefício, o processo de
aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, ou reforma
já estiver tramitando neste Tribunal de Contas, o jurisdicionado deverá
informar tal ocorrência, solicitando o envio dos respectivos autos.
§ 5º - Nas hipóteses previstas nos parágrafos 2º, 3º e 4º deste artigo,
manter-se-á a mesma relatoria do feito que foi primeiro protocolizado.
SEÇÃO IV
DAS REVISÕES
Art. 17. Serão encaminhados ao Tribunal de Contas, no prazo de 30
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(trinta) dias a contar a data da assinatura do responsável, os processos
de revisão que promovam quaisquer das seguintes alterações:
I - Modifiquem o fundamento legal da concessão inicial de
aposentadorias, reformas, transferências para a reserva remunerada,
ou pensões;
II - Ocasionem retificação de Ato, e que demande retificação de
Decisão Plenária que registrou o benefício;
III – Ocasionem a retificação de proventos;
IV – Alteração de beneficiários em pensões já registradas.
§ 1º - Os processos de revisão de que trata esta Seção deverão conter:
I - requerimento do Servidor ou Interessado quanto à revisão
pretendida, se a revisão não tiver sido feita de ofício;
II - processo de aposentadoria ou similar, se for o caso;
III – parecer fundamentado, elaborado pelo jurisdicionado, indicandose o fundamento legal de cada parcela, juntando-se a cópia da lei ou
indicando-se o endereço eletrônico na internet onde este documento
esteja disponível;
IV - discriminação dos proventos anteriores;
V - discriminação dos novos proventos;
VI - ato retificador contendo a nova base legal que ampara a revisão.
§ 2º. Para efeito do art.17, I, considera-se revisão que modifica o
fundamento legal de concessão inicial:
I - a inclusão ou exclusão de vantagens financeiras a determinado
servidor inativo;
II – a introdução de novos critérios ou base de cálculo das parcelas
componentes do benefício;
III - a transformação da inativação com proventos proporcionais em
inativação com proventos integrais, ou a situação inversa;
IV - a modificação de parcela de direito pessoal decorrente de
incorporação de cargos em comissão ou funções gratificadas;
§ 3º. Os demais atos administrativos não sujeitos a registro, emanados
da administração direta e indireta do Estado, decorrentes da
implantação de Plano de cargos e salários, aumentos de remuneração
e quaisquer outros não indicados neste artigo, deverão permanecer
nos órgãos e entidades jurisdicionadas, à disposição do Tribunal de
Contas, para serem examinados por ocasião das auditorias.
§ 4º. Para tramitar no Tribunal de Contas, o processo de revisão
deverá trazer em anexo o processo relativo à concessão inicial, no
original ou em cópia autenticada, nos termos do art. 18, Parágrafo
Único.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 18. Os atos de admissão, concessão ou revisão dos benefícios
referidos nesta Instrução deverão ser assinados pelas autoridades
competentes de cada Poder, Órgão e Entidade ou por quem estes
delegarem tal competência, na forma da lei.
Parágrafo Único – Os documentos que necessitarem ser encaminhados
através de cópias deverão ser devidamente conferidos por servidor
do órgão ou entidade jurisdicionado, devidamente identificado (com
nome, número de matrícula e cargo), devendo, para tanto, apor a
expressão “confere com o original”, de modo a atestar a veracidade
dos documentos xerocopiados.
Art. 19. As admissões temporárias, promovidas pelos órgãos e
entidades jurisdicionados não serão, de ofício, encaminhadas por
estes, ao Tribunal de Contas, através de processos individuais como é
feito para a admissão de servidores efetivos; eis que serão fiscalizadas
pela Secretaria de Controle Externo competente para tanto, definida
de acordo com o jurisdicionado, nos termos do artigo 47, incisos I
e II do Regimento Interno do Tribunal de Contas e demais normas,
quando da realização das auditorias.
Art. 20. O exame dos atos de admissão e de concessões e revisões de
aposentadorias, transferências para a reserva, reformas, e pensões
poderá ser realizado por meio dos instrumentos de fiscalização
previstos no art. 51 da Lei Complementar n. 621/12 c/c art.229 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas.
Art. 21. Serão assegurados o contraditório e a ampla defesa ao
interessado.
I - quando da decisão puder resultar a anulação ou a revogação do ato
administrativo em apreciação, exceto quanto à análise da legalidade
do ato de concessão inicial ou revisão de aposentadoria, transferência
para a reserva, reforma e pensão;
II - quando o exame dos atos de aposentadoria, transferência para a
reserva, reforma e pensão ultrapassar o prazo de cinco anos, contado
da autuação do feito no Tribunal de Contas.
Art. 22. Quando o Tribunal considerar ilegal o ato de admissão ou de
concessão ou revisão de aposentadoria, transferência para reserva,
reforma ou pensão, adotará as medidas previstas nos artigos 226 e
227 do Regimento Interno do Tribunal de Contas; podendo, também,
adotar medidas cautelares, na forma como previsto no artigo 376 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas.
Parágrafo único - Da Decisão que apreciar o processo caberá pedido
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de reexame, na forma do art. 166 da Lei Complementar nº 621/2012
c/c art. 410 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo.
Art. 23. Registrado o ato, os autos do processo serão devolvidos ao
órgão ou entidade jurisdicionada a fim de promover seu cumprimento,
depósito e guarda.
Art. 24. Para que o Tribunal de Contas possa exercer eficaz controle
dos atos de admissão de pessoal e de concessão ou revisão de
aposentadorias, reformas, transferências para a reserva remunerada
e pensões, a autoridade competente dos respectivos Poderes
Estaduais e Municipais e dos demais Órgãos e Entidades sujeitos à sua
jurisdição, remeterá, até 31 (trinta e um) de março de cada exercício,
relação atualizada de seus servidores efetivos (ativos e inativos),
contratados e de pensionistas, existentes em 31 de dezembro do
exercício anterior.
Parágrafo Único – No caso de descumprimento da obrigação prevista
no caput, serão aplicadas, sucessivamente, as providências previstas
no parágrafo 2º do art.9º, sujeitando-se, ao final, à aplicação de
multa para os responsáveis, nos termos do art. 29.
Art. 25. As informações prestadas nos termos do art.9º, § 1º, bem
como nos termos do art. 24 poderão ser direcionados, ou incluídos em
Plano de Fiscalização, para controle por demais setores do Tribunal
de Contas, respectivamente responsáveis pela fiscalização de cada
jurisdicionado, a critério da Secretaria Geral de Controle Externo, do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Art. 26. Nos casos em que o benefício não superar o valor do
salário mínimo nacional, serão analisados somente os requisitos
constitucionais para fins de registro.
Art. 27. O controle do prazo mencionado no § 2º do artigo 1º desta
Instrução será executado pela Secretaria de Controle Externo quando
do retorno do respectivo processo ao setor.
Art. 28. Caberá ao Núcleo de Controle de Documentos – NCD elaborar
relatório mensal dos processos que saírem para diligência nos termos
dos artigos 6º e 7º, § 1º, desta Instrução Normativa, indicando a
data de saída de cada processo, o respectivo jurisdicionado, e o prazo
estabelecido para o cumprimento da diligência determinada.
§ 1º O relatório previsto neste artigo, elaborado pelo NCD, será
encaminhado à Secretaria de Controle Externo competente, para fins
de controle de prazos.
§ 2º - Nos casos em que for verificado, através do Relatório descrito
no caput deste artigo, descumprimento pelo jurisdicionado, do prazo
estabelecido para diligência, o Tribunal de Contas expedirá notificação
ao responsável, fixando prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento
da obrigação.
Art. 29. O descumprimento dos prazos estabelecidos nesta Instrução
sujeitará os seus responsáveis ao pagamento de multa, na forma do
artigo 135, IX da Lei Complementar nº 621/2012 c/c artigo 389, IX
do Regimento Interno do Tribunal de Contas.
Art. 30. Nos casos em que houver decisão de sobrestamento do feito,
o processo será encaminhado ao jurisdicionado até que haja resolução
dos motivos geradores da decisão.
Art. 31. Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário.
Art. 32. Integram esta Instrução os anexos, que poderão ser adotados
pelos Órgãos jurisdicionados.
Art.33. Esta Instrução Normativa entra em vigor 60 (sessenta) dias
após a data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário, especialmente a Resolução TC nº 186, de 27 de Maio de
2003.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2014.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Presidente
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Vice-Presidente
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Corregedor
JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Conselheiro Ouvidor
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral em substituição
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[Pautas das Sessões - Plenário]
PAUTA DO PLENÁRIO - 31ª SESSÃO ORDINÁRIA 09/09/2014
Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e
julgamento pelo Plenário, em Sessão Ordinária, nos termos dos
artigos 60, 61, 67, 101, 102, 327 e 328 do Regimento Interno
(Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto, nessa sessão ou
em sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos
adiados ou constantes de pautas já publicadas.
-CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: TC-3450/2013
Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA
Assunto:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
PREFEITO
(EXERCÍCIO/2012)
Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA
PALHA
Responsável(eis): RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA
Processo: TC-1076/2013
Procedência: CIDADAO
Assunto: DENUNCIA
Interessado(s): IDENTIDADE PRESERVADA
Processo: TC-1663/2011
Procedência: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO/2010)
Interessado(s): INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ
Responsável(eis): ESAÚ MONTEIRO DE LIMA E ÉDIO JOSÉ
FILHO DE OLIVEIRA
Processo: TC-1669/2012
Procedência: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO/2011)
Interessado(s): INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ
Responsável(eis): ESAÚ MONTEIRO DE LIMA
Processo: TC-1783/2014 (Apenso: 1893/2012)
Procedência: CIDADAO
Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC-557/2013
Interessado(s): MARIA LUIZA DOS SANTOS VELLOZO
(DIRETORA PRESIDENTE DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO
DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2011)
Processo: TC-3029/2001 (Apenso: 1929/2000)
Procedência: PROCURADORIA DE JUSTICA DE CONTAS
Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER
PRÉVIO TC-073/2001
Interessado(s): PROCURADORIA DE JUSTICA DE CONTAS
Responsável(eis): JORGE ALBERTO ANDERS (PREFEITO
MUNICIPAL DE VILA VELHA - EXERCÍCIO/1999)
Advogado(s): JOÃO BATISTA CERUTI PINTO
Processo: TC-8287/2010 (Apensos: 6639/2010, 7568/2010
E 8076/2010)
Procedência: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Assunto: REPRESENTAÇÃO EM FACE DO SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ (EXERCÍCIOS
2009/2010)
Interessado(s): MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Responsável(eis): PAULO ROBERTO BOTTONI E ADILMER
TONON NUNES
Total: 07 Processos
-CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Processo: TC-4399/2014
Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
Assunto: OMISSÃO NA REMESSA - PCB (1º E 2º BIMESTRES/2014)
Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO
Responsável(eis): WILSON BERGER COSTA
Processo: TC-2946/2013
Procedência: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADORES
EXERCÍCIO/2012
Interessado(s): CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO
Responsável(eis): GILBERTO GAVA MARQUES
Processo: TC-9376/2013
Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
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Assunto: CONSULTA
Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Responsável(eis): LEONARDO DEPTULSKI
Processo: TC-1955/2012
Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (6º BIMESTRE/2011)
Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Responsável(eis): JOÃO ALBERTO FACHIM E MARIA
ALBERTINA MENEGARDO FREITAS
Processo: TC-143/2012
Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
Assunto: CONSULTA
Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE
JETIBA
Responsável(eis): HILÁRIO ROEPKE
Total: 05 Processos
-CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO PIMENTEL
Processo: TC-1971/2008 (Apenso: 8073/2007)
Procedência: CIDADAO
Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC-033/2008
Interessado(s): FRANCISCO JOSE PRATES DE MATOS
(PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - PERÍODO: 5º
BIMESTRE/2007)
Processo: TC-829/2012
Procedência: CIDADAO
Assunto: DENÚNCIA
Interessado(s): IDENTIDADE PRESERVADA
Total: 02 Processos
-CONSELHEIRO RODRIGO CHAMOUN
Processo: TC-2872/2009
Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
Assunto: RELATÓRIO DE AUDITORIA (EXERCÍCIO/2008)
Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
Responsável(eis): ROGÉRIO FEITANI
Advogado(s): FLÁVIO CHEIM JORGE, MARCELO ABELHA RODRIGUES,
CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA, CHRISTINA CORDEIRO
DOS SANTOS, BÁRBARA DALLA BERNARDINA LACOURT, MARIANA
PARAÍSO BIZZOTTO DE MENDONÇA
Processo: TC-3285/2014
Procedência: CIDADAO
Assunto: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO NOVO DO SUL
Interessado(s): IERCE BORSOI FILHO E JOSÉ EDVALTER MOREIRA
Processo: TC-6992/2014
Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
Assunto: RREO - P. EXECUTIVO MUNICIPAL (2º BIMESTRE/2014)
Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Responsável(eis): LUCIANO SANTOS REZENDE
Processo: TC-474/2011 (Apensos: 2164/2006, 521/2007,
2325/2007 E 5233/2008)
Procedência: CIDADAO
Assunto: RECURSO DE REVISÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC273/2010
Interessado(s): ANTONIO BASILIO PIGNATON (PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU - EXERCÍCIO/2006)
Processo: TC-7110/2008
Procedência: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
Assunto: DENÚNCIA
Interessado(s): IDENTIDADE PRESERVADA
Responsável(eis): IRANETE MARIA FURTADO MACEDO
Total: 05 Processos
-CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: TC-2613/2014
Procedência: INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADORES
(EXERCÍCIO/2013)
Interessado(s): INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO
SANTO
Responsável(eis): LUIZ CESAR MARETTA COURA
Processo: TC-2765/2013
Procedência: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS
HUMANOS
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADORES
(EXERCÍCIO/2012)
Interessado(s): SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS
HUMANOS
Responsável(eis): HERÁCLITO AMÂNCIO PEREIRA JÚNIOR,
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JOSÉ EDUARDO PEREIRA E ALCIO DE ARAÚJO
Processo: TC-6809/2014
Procedência: PARTICULAR
Assunto: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASTELO (EXERCÍCIO/2014)
Interessado(s): AMR ENGENHARIA LTDA ME
Responsável(eis): JAIR FERRAÇO JÚNIOR E FILIPE SIQUEIRA
PIRES
Processo: TC-9027/2013 (Apensos: 1828/2009 E 3484/2009)
Procedência: CIDADAO
Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC-368/2013
Interessado(s): VALDIR JOSE PEREIRA BAIA (PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - EXERCÍCIO/2008)
Advogado(s): ISAAC PANDOLFI, ÍTALO SCARAMUSSA LUZ E BRENO
BONELLA SCARAMUSSA
Processo: TC-3110/2014
Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
Assunto: RREO - P. EXECUTIVO MUNICIPAL (1º BIMESTRE/2014)
Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Responsável(eis): LEONARDO DEPTULSKI
Total: 05 Processos
-CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Processo: TC-3587/2014
Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
Assunto: OMISSÃO NA REMESSA - PCB (MÊS 14/2013)
Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
Responsável(eis): GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Processo: TC-3080/2013
Procedência: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADORES
(EXERCÍCIO/2012)
Interessado(s): SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE
ALEGRE
Responsável(eis): PAULO DE TARSO ÁVILA DE OLIVEIRA
Processo: TC-3582/2007 (Apensos: 912/2006, 407/2007 E
630/2007)
Procedência: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO/2006)
Interessado(s): COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
Responsável(eis): RICARDO MAXIMILIANO GOLDSCHMIDT,
LUIZ FERRAZ MOULIN, CARLOS FERNANDO MARTINELLI,
CARLOS EDUARDO FERNANDES SALEME E PAULO RUY VALIM
CARNELLI
Total: 03 Processos
Total Geral: 27 Processos
Próxima Sessão Plenário: Dia 16 de Setembro de 2014 –
Terça-Feira.

[ATOS DOS RELATORES]
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR - DECM 1376/2014
PROCESSO TC:
ASSUNTO:
PERÍODO:
JURISDICIONADO:

8226/2014
REPRESENTAÇÃO
2014
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESPÍRITO SANTO S.A. - BANDES
RESPONSÁVEL:
GUILHERME HENRIQUE PEREIRA – Diretor
Presidente
presidencia@bandes.com.br
ROGÉRIO MARCHORI CABIDELLI –
Presidente da Comissão Especial de
Licitação
cel@bandes.com.br
INTERESSADO:
SINDIADVOGADOS - SINDICATO DOS
ADVOGADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO
1. Tratam os autos de representação encaminhada a este E.
Tribunal de Contas pelo SINDIADVOGADOS - SINDICATO
DOS ADVOGADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
relatando irregularidades no procedimento licitatório Edital de
Credenciamento 2014/2001, Processo AD-043/2014, lançado
pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
- BANDES, sob a responsabilidade do Sr. GUILHERME HENRIQUE
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PEREIRA, Diretor Presidente e do Sr. ROGÉRIO MARCHORI
CABIDELLI, Presidente da Comissão Especial de Licitação.
A licitação tem como objeto o credenciamento de sociedades de
advogados, para a prestação de serviços técnicos de advocacia.
2. Insurge-se o representante especificamente contra a exigência de
comprovação de experiência profissional mínima nas modalidades
de credenciamento oferecidas.
Pede, dentre outros, seja concedida medida cautelar suspendendo
o certame licitatório.
É o sucinto relatório.
1. Conheço, recebo e determino o processamento do feito como
representação, nos termo do art. 99, § 1º Inciso X e art. 100 da
Lei Complementar 621/2012.
2. É cristalina a competência deste Tribunal de Contas para atuar
preventivamente no Controle Externo dos atos da Administração
Pública, consoante prescrição contida nos arts. 70 e 71, incisos X e
XI da Constituição Estadual e art. 113 da Lei nº 8.666/93.
2. No processo sob análise, insurge-se o Representante contra
o procedimento licitatório consubstanciado no Edital de
Credenciamento nº 2004/001, Processo AD-043/2014,
alegando irregularidade nessa licitação, que objetiva credenciar
sociedades de advogados, para a prestação de serviços técnicos de
advocacia.
3. Não vejo neste momento processual os pressupostos para
concessão da cautela pretendida, em razão do que, nego, por ora,
o pedido cautelar.
4. Ante o exposto, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO com urgência,
preferencialmente por meio eletrônico, do Sr. GUILHERME
HENRIQUE PEREIRA, Diretor Presidente e do Sr. ROGÉRIO
MARCHORI CABIDELLI, Presidente da Comissão Especial
de Licitação, ambos do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESPÍRITO SANTO – BANDES, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias apresentem as justificativas e documentos que julgarem
necessários.
Cientifique-se a parte Representante do teor da decisão, também
por meio eletrônico.
Por fim, cumpridas as etapas iniciais, sejam os autos encaminhados
à Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX para instrução
do feito, em idêntico prazo, após a remessa das justificativas e
documentos do jurisdicionado.
É como DECIDO.
Vitória ES 29 de agosto de 2014
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR - DECM 1398/2014
PROCESSO TC:
ASSUNTO:
OBJETO:
PERÍODO:
JURISDICIONADO:
RESPONSÁVEL:

ADVOGADO :

3497/2014 (Vols. I a III)
REPRESENTAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 013/2014
2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
GISLENE VON RONDON JORGE – Pregoeira
da Prefeitura Municipal de Anchieta
CPF 989.424.097-68
pregão@anchieta.es.gov.br
Pedro Josino Cordeiro – OAB/ES 17.169
Luisa Paiva Magnago – OAB/ES 12.455

1. Tratam os autos de representação encaminhada a este E.
Tribunal de Contas pela sociedade empresária GRUPO MANOS
LTDA., visando o Edital de Pregão Presencial nº 013/2014,
Processo Administrativo nº 27.541/2013, do tipo menor peço
por lote, lançado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
tendo como objeto “a contratação de empresa para prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva, assistência mecânica
e elétrica, com fornecimento de peças e acessórios para veículos
semipesados e pesados”.
2. Diz a Representante que no curso do certame o edital foi
modificado através de erratas sem que houvesse a publicação dessas
modificações. Pediu concessão de medida cautelar para suspender a
contratação, vez que o processo licitatório já estava encerrado por
ocasião da apresentação da representação.
3. Em Decisão Monocrática Preliminar (DECM 500/2014) determinei
a notificação dos responsáveis para apresentarem justificativas.
Notificados, apresentaram suas justificativa às fls. 144/446.
4. Em Manifestação Técnica Preliminar MTP 329/2014, o
Núcleo de Cautelares – NCA restringiu sua análise à verificação
da presença dos requisitos para a concessão de medida cautelar,
propondo seja concedida a cautela.
5. Às fls. 454/455 expediente da P. M. de Anchieta informando que
a premente necessidade de atender à manutenção dos veículos da
administração municipal a levaram a convocar a empresa vencedora
do certame para assinatura do contrato.
www.tce.es.gov.br
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5. Manifestou-se o NCA através da MTP 500/2014 pela não
concessão da cautelar em razão da assinatura do contrato (DOES de
20.08.2014, fls. 463 dos autos).
Ato contínuo elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 1215/2014,
apontando como indício de irregularidade o item 2.1 Ausência de
reabertura do prazo para formulação de proposta, tendo em
vista as alterações ocorridas no Edital por infringência ao art.
21, §4° da Lei Federal 8.666/1993, tendo como responsável a Sra.
GISLENE VON RONDON JORGE, Pregoeira Municipal, propondo a sua
citação.
Em relação ao Prefeito Municipal, assim se posicionou, verbis:
Tendo em vista se tratar de uma irregularidade atinente ao
desenvolvimento do procedimento licitatório, o ato de reabertura de
prazos competia exclusivamente à pregoeira, e assim, entende-se
que não há conduta reprovável que possa ser inferida ao ordenador
de despesa, inexistindo sua responsabilidade.
É o sucinto relatório. DECIDO.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
FACE
P.M.
ANCHIETA.
PREGÃO PRESENCIAL 13/2014. MANUTENÇÃO VEÍCULOS
E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS. NÃO PUBLICAÇÃO DE ERRATAS DO EDITAL.
CONTRATO JÁ SSINADO. CITAÇÃO.
1. O feito comporta julgamento monocrático nos termos do art. 56
da LC 621/2012.
2. Conheço, recebo e determino o processamento do feito como
representação, nos termo dos arts. 100 e 101, Parágrafo Único da
Lei Complementar 621/2012.
3. Trata-se, conforme relatado, de licitação para contratação de
empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, assistência mecânica e elétrica, com fornecimento de
peças e acessórios para veículos semipesados e pesados.
Consoante informado na ITI o objeto da licitação já foi contratado.
Nestas circunstâncias, a suspensão do procedimento poderia resultar
no periculum in mora reverso.
Lado outro, não procede a inclusão do Prefeito no polo passivo, vez
que a irregularidade apontada ocorreu no curso do procedimento
licitatório, competindo exclusivamente à pregoeira a publicação e
reabertura de prazos.
4. Ante o exposto, nos termos do art. 56, Inciso II da Lei
Complementar 621/2012d cc arts. 288, Inciso VIII e 310, Parágrafos
1º e 2º da Resolução 261/2013, acompanho integralmente o lúcido
posicionamento da Área Técnica e DETERMINO a CITAÇÃO
com urgência, preferencialmente por meio eletrônico, da Sra.
GISLENE VON RONDON JORGE, Pregoeira da Prefeitura Municipal
de Anchieta, para, no prazo de 30 (trinta) dias apresente as
justificativas e documentos que julgarem necessários.
Por fim, cumpridas as etapas iniciais, sejam os autos encaminhados
à Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX para instrução
do feito em idêntico prazo, após a remessa das justificativas e
documentos do jurisdicionado.
Cientifique-se a parte representante do teor da decisão.
É como DECIDO.
Vitória ES 01 de SETEMBRO de 2014
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR - DECM 1335/2014
PROCESSO TC:
ASSUNTO
EXERCÍCIO:
JURISDICIONADO:
RESPONSÁVEL:

8003/2014
Prestação de Contas Bimestral
2014
Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do
Sul
Marcos Oliveira de Souza
CPF: 873.552.567-34
Endereço: Rua Robson de Almeida Lopes,
S/N, Bairro Serrano, Mimoso do Sul.

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Bimestral
do Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, referente ao
exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Marcos
Oliveira de Souza.
A 5ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução
Técnica Inicial ITI 1202/2014, fls. 1, sugerindo a notificação do
responsável, com fundamento nos artigos 358, III e 359 do RITC/
ES aprovado pela Resolução TC 261/2013, para envio da Prestação
de Contas Bimestral referente ao 3º Bimestre de 2014, conforme
artigos 1º da Resolução TC 219/2010 e 63, III, da Lei Complementar
621/2012.
É o sucinto relatório. DECIDO.
O feito comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 63,
Inciso III da Lei Complementar nº 621/2012.
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Isto posto, comungo com o Corpo Técnico e DETERMINO a
NOTIFICAÇÃO do Sr. Marcos Oliveira de Souza, responsável
pelo Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Mimoso do
Sul, para que no prazo de 10 (dez) dias encaminhe a Prestação de
Contas Bimestral referente ao 3º Bimestre de 2014, acompanhada
das justificativas, devendo ainda, ser enviada cópia da Instrução
Técnica Inicial – ITI 1202/2014, fls. 1, juntamente com o Termo
de Notificação.
É como DECIDO.
Vitória/ES, 27 de Agosto de 2014
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR - DECM 1395/2014
PROCESSO TC:
ASSUNTO

2571/2014
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
ORDENADORES
EXERCÍCIO:
2013
JURISDICIONADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO
SUL
RESPONSÁVEL:
CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
CPF: 710.507.017-04
Endereço: Rua25 de março, nº 70,
Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP: 29.300100.
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
– Ordenadores do Consórcio Público Região Polo Sul –
CIM Polo Sul, referente ao exercício financeiro de 2013, sob a
responsabilidade do Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias.
Analisando a documentação juntada aos autos, a 5ª Secretaria de
Controle Externo por meio da Análise Inicial de Conformidade - AIC
1194/2014, fls. 04/05, considerou que de acordo com as disposições
contidas na Instrução Normativa TC 28/2013, a prestação de
contas anual do jurisdicionado deve estar composta pelas peças e
documentos especificados no Anexo 09 daquela IN.
Verificou-se, que na presente Prestação de Contas encaminhada,
alguns arquivos não possuem assinatura digital do gestor e contador
responsáveis. Além disso, houve ausência no envio de alguns
arquivos, não atendendo às exigências da IN 28/2013.
Considerando a Análise Inicial de Conformidade já mencionada, a
Área Técnica na ITI 1194/2014, fls. 06/07, sugeriu, a Notificação
do Ordenador de Despesas do Consórcio Público Região Polo Sul,
Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias, para regularizar a presente
Prestação de Contas Anual, observando-se os termos da Instrução
Normativa TCEES 28/2013.
É o sucinto relatório. DECIDO.
O feito comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 63,
Inciso III da Lei Complementar nº LC 621/2012.
Isto posto, comungo com o Corpo Técnico e DETERMINO a
NOTIFICAÇÃO do Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias,
Ordenador de despesas do Consórcio Público Região Polo Sul, no
exercício de 2013, nos termos do artigo 358, da Resolução TCEES
261/2013, para que no prazo de 10 (dez) dias regularize a presente
Prestação de Contas Anual, observando os termos de Instrução
Normativa TCEES 28/2013, sob pena de multa.
Devendo ainda, ser enviadas cópias da Instrução Técnica Inicial - ITI
1194/2014, juntamente com o Termo de Notificação.
É como DECIDO.
Vitória/ES, 01 de Setembro de 2014
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR - DECM 1396/2014
PROCESSO TC:
ASSUNTO

2578/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CONTAS DE
GESTÃO)
EXERCÍCIO:
2013
JURISDICIONADO: CONSÓRCIO PÚBLICO CONDESUL
RESPONSÁVEL:
MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD
CPF: 525.336.207-00
Endereço: Rua Marechal Deodoro da
Fonseca, s/n, Centro, Anchieta/ES, CEP:
29.230-000.
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual –
Contas de Gestão do Consórcio Público Condesul, referente ao
exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Marcus
Vinicius Doelinger Assad.
Analisando a documentação juntada aos autos, a 5ª Secretaria de
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Controle Externo por meio da Análise Inicial de Conformidade - AIC
319/2014, fls. 04/06, considerou que de acordo com as disposições
contidas na Instrução Normativa TC 28/2013, a prestação de
contas anual do jurisdicionado deve estar composta pelas peças e
documentos especificados no Anexo 09 daquela IN.
Verifica-se, que na presente Prestação de Contas encaminhada,
alguns arquivos não possuem assinatura digital do gestor e contador
responsáveis. Além disso, houve ausência no envio de alguns
arquivos e não consta assinatura digital dos responsáveis.
Considerando a Análise Inicial de Conformidade já mencionada, a
Área Técnica na ITI 1212/2014, fls. 07/09, sugeriu, a Notificação
do Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad, para regularizar a presente
Prestação de Contas Anual, observando-se os termos da Instrução
Normativa TCEES 28/2013.
É o sucinto relatório. DECIDO.
O feito comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 63,
Inciso III da Lei Complementar nº LC 621/2012.
Isto posto, comungo com o Corpo Técnico e DETERMINO a
NOTIFICAÇÃO do Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad,
Ordenador de despesas do Consórcio Público Condesul, no exercício
de 2013, nos termos do artigo 358, da Resolução TCEES 261/2013,
para que no prazo de 10 (dez) dias regularize a presente Prestação
de Contas Anual, observando os termos de Instrução Normativa
TCEES 28/2013, sob pena de multa.
Devendo ainda, ser enviadas cópias da Instrução Técnica Inicial - ITI
1212/2014, juntamente com o Termo de Notificação.
É como DECIDO.
Vitória/ES, 01 de Setembro de 2014
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR - DECM 1414/2014
PROCESSO TC: 4013/2013
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO:
2011
RESPONSÁVEL: Polyana Barcelos dos Santos
Secretária do Fundo Municipal de Assistência
Social à época
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Assistência Social de São Gabriel da Palha,
referente ao exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade
da gestora acima relacionada.
A 6ª Secretaria de Controle Externo em seu Relatório Técnico
Contábil – RTC 323/2014, fls. 148/153, sugeriu a Notificação da
responsável em face da inconformidade seguinte:
1.2.2 – Ausência de Comprovação de Repasse Concedido
Base legal: artigos 83, 85 e 88 da Lei 4.320/64.
Destarte, com fundamento no artigo 358, inciso III c/c o artigo
329 § 7º da Resolução TCEES 261/2013, a Área Técnica em sua
Instrução Técnica Inicial ITI 1292/2014, em respeito aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sugeriu a
Notificação da Sra. Polyana Barcelos dos Santos, para encaminhar
o documento retromencionado.
É o sucinto relatório. DECIDO.
O feito comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo
358, Incisos III da Resolução TCEES 261/2013.
Isto posto, comungo com o Corpo Técnico e DETERMINO a
NOTIFICAÇÃO da Sra. Polyana Barcelos dos Santos, para que
no prazo de 10 (dez) dias apresente a documentação relacionada
à inconformidade já mencionada, devendo ainda, serem enviadas
cópias do referido Relatório Técnico Contábil RTC 323/2014 e da
Instrução Técnica Inicial ITI 1292/2014, juntamente com o Termo
de Notificação.
É como DECIDO.
Vitória-ES, 02 de setembro de 2014.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR - 1413/2014
PROCESSO TC:
ASSUNTO:

2656/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – Contas de
Gestão
EXERCÍCIO:
2013
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Aracruz
RESPONSÁVEL:
Marcelo de Souza Coelho
CPF: 982.123.897-15
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Tratam os autos da Prestação de Contas Anual (Contas de
Gestão) da Prefeitura Municipal de Aracruz, referente ao
exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Marcelo
de Souza Coelho, Prefeito Municipal de Aracruz.
A Análise Inicial de Conformidade, considerando os arquivos
gravados na mídia digital que acompanha a mensagem protocolizada
pelo responsável, constatou a inconsistência dos seguintes itens do
Anexo 03 da IN 28/2013:
Item
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
39

Nome
RELGES
BALORC
BALFIN
BALPAT
DEMVAP
DEMDIF
DEMDLF
DEMFCA
BALVER
BALEXO
INVMOV
INVIMO
CONFUN

Inconsistência
Documento não encaminhado
Documento sem assinatura digital
Documento sem assinatura digital
Documento sem assinatura digital
Documento sem assinatura digital
Documento sem assinatura digital
Documento sem assinatura digital
Documento sem assinatura digital
Documento sem assinatura digital
Documento sem assinatura digital
Documento não encaminhado
Documento não encaminhado
Documento não encaminhado

do
do
do
do
do
do
do
do
do

gestor
gestor
gestor
gestor
gestor
gestor
gestor
gestor
gestor

Destarte, com fundamento no artigo 358, da Resolução TCEES
261/2013, a Área Técnica em sua Instrução Técnica Inicial ITI
987/2014, sugeriu a Notificação do Ordenador de Despesas da
Prefeitura Municipal de Aracruz, para encaminhar os documentos
retromencionados, observando-se os termos da Instrução Normativa
TCEES 28/2013, sob pena de multa.
É o sucinto relatório. DECIDO.
O feito comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 63,
Inciso III da Lei Complementar nº LC 621/2012.
Isto posto, comungo com o Corpo Técnico e DETERMINO a
NOTIFICAÇÃO do Sr. Marcelo de Souza Coelho, Prefeito
Municipal de Aracruz, no exercício de 2013, para que no prazo de
10 (dez) dias apresente a documentação supracitada, devendo
ainda, ser enviada cópia da referida Instrução Técnica Inicial ITI
987/2014, juntamente com o Termo de Notificação.
É como DECIDO.
Vitória-ES, 02 de setembro de 2014.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR - DECM 1412/2014
PROCESSO TC:
ASSUNTO
PERÍODO:
JURISDICIONADO:
RESPONSÁVEL:

3584/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
Meses 13 e 14/2013
Prefeitura Municipal de Aracruz
Marcelo de Souza Coelho
CPF: 982.123.897-15

Tratam os autos de omissão no envio da Prestação de Contas
Bimestral, Cidades Web, da Prefeitura Municipal de Aracruz,
referente aos meses 13 e 14 do exercício financeiro de 2013.
A 3ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução
Técnica Inicial ITI 397/2014, fls. 1, sugerindo a notificação do
responsável, com fundamento nos artigos 358, III e 359 do RITC/
ES aprovado pela Resolução TC 261/2013, para envio da Prestação
de Contas acima identificada, conforme artigo 1º da Resolução TC
219/2010.
Devidamente notificado (Termo de Notificação 829/2014), o
responsável encaminhou documentação solicitando a esta Corte de
Contas a ampliação do prazo de entrega dos relatórios do sistema
CidadesWeb.
Em consulta ao sistema CidadesWeb, a Área Técnica confirmou o
envio dos dados referentes aos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres de
2013, mantida a omissão quanto aos meses 13 e 14 do referido ano,
que não foram encaminhados até a presente data.
Destarte, sugeriu a Citação do responsável para apresentação da
devida Prestação de Contas Bimestral, referente aos meses 13 e 14
de 2013, nos termos da Resolução TC 247/2012.
É o sucinto relatório. DECIDO.
O feito comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 63,
Inciso I da Lei Complementar nº 621/2012.
Isto posto, comungo com o Corpo Técnico e DETERMINO a
CITAÇÃO do Sr. Marcelo de Souza Coelho, responsável pela
Prefeitura Municipal de Aracruz, para que no prazo de 15 (quinze)
dias encaminhe a Prestação de Contas Bimestral referente aos
meses 13 e 14/2013, acompanhada das justificativas, devendo
ainda, ser enviada cópia da Manifestação Técnica Preliminar MTP
www.tce.es.gov.br
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515/2014, fls. 1, juntamente com o Termo de Citação.
É como DECIDO.
Vitória-ES, 02 de setembro de 2014.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1345/2014
PROCESSO TC: 949/2014
INTERESSADO: PREFEITURA DE BOM JESUS DO NORTE
ASSUNTO:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
Vistos etc.
Trata-se de Tomada de Contas Especial realizada pela Prefeitura
Municipal de Bom Jesus do Norte, nos moldes do art. 3º da IN TC
n° 08/2008.
Vieram aos autos novo requerimento assinado pelo Prefeito
Municipal, fls. 3961, solicitando dilação do prazo concedido para a
apresentação da complementação da Tomada de Contas Especial.
Destaco que, conforme Decisão Preliminar DECM 537/2014, já havia
deferido mais 45 (quarenta e cinco) dias para que a Prefeitura de
Bom Jesus do Norte apresentasse a complementação da Tomada de
Contas Especial. Nota-se que estamos tratando de complementação
e não de realização de uma nova tomada de contas especial.
Deste modo, DEFIRO prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis
para o cumprimento da Decisão deste Relator, contados do
recebimento da NOTIFICAÇÃO ora decorrente, com a ressalva de
que se trata da última concessão de prazo a ser deferida e que o
não atendimento poderá implicar em sanção de multa, conforme
disposição dos arts. 135, §2º, da LC 621/12 e 391 do Regimento
Interno desta Corte.
Dê-se ciência aos interessados.
Em, 27 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1309/2014
PROCESSO TC 2443/2014
INTERESSADO Prefeitura Municipal de São Domingos do
Norte
ASSUNTO Prestação de Contas Anual - Ordenadores
EXERCÍCIO 2013
RESPONSÁVEL José Geraldo Guidoni
Vistos, etc.
Versam os presentes autos inobservância das obrigações
relativas à apresentação da Prestação de Contas Anual (PCA –
Contas de Gestão), referente ao exercício de 2013, da Prefeitura
Municipal de São Domingos do Norte sob a responsabilidade
do Sr. José Geraldo Guidoni, conforme consta da Instrução Técnica
Inicial ITI 1029/2014 (fls.07).
Destarte, com fundamento nos arts. 1º, inciso XXII e 63, inciso
III, da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 358, inciso III da
Resolução TC 261/2013 decido NOTIFICAR o responsável para
que, no prazo máximo de 10 (dez) dias improrrogáveis, envie os
documentos apontados na Instrução Técnica Inicial nº 1029/2014,
da Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2013, da
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, nos termos do art.
123, da Resolução TC nº 261/2013, observando-se também, os
termos da Instrução Normativa TCEES 28/2013.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da
LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte.
Encaminhe-se ao Sr. José Geraldo Guidoni, cópia integral da ITI
1029/2014, juntamente com o Termo de Notificação.
Vitória/ES, 25 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1296/2014
PROCESSO Nº
ASSUNTO:
PERÍODO:
JURISDICIONADO:
RESPONSÁVEIS:

TC – 2472/2014
Prestação de Contas Anual - Ordenadores
2013
Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)
Diomedes Maria Caliman Berger Secretária

Vistos, etc.
Diante da ausência de documentos referentes a prestação de contas
Anual do exercício de 2013 de que trata a Instrução Técnica Inicial
ITI 994/2014 (fls. 25), com fulcro nos artigos 358, I e 359 da
Resolução TCE Nº 261/2013, DECIDO:
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CITAR, a responsável Senhora Diomedes Maria Caliman Berger,
para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis (art.
2º da Resolução TCE Nº 219/2010), encaminhe os documentos
referentes a prestação de contas Anual do exercício de 2013 e
preste os esclarecimentos que julgar pertinentes quanto à ausência
apontada na Instrução Técnica Inicial ITI 994/2014, da qual deverá
ser extraída cópia integral para remessa à interessada, juntamente
com o Termo de Citação.
ADVERTÊNCIAS:
Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma
do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em
sanção de multa, conforme disposição dos art. 389, VIII e IX da
Resolução TC 261/2013 e artigo 135, VIII e IX, da Lei Complementar
621/2012.
Vitória/ES, 25 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1295/2014
PROCESSO Nº
ASSUNTO:
PERÍODO:
JURISDICIONADO:
RESPONSÁVEIS:

TC – 2473/2014
Prestação
de
Contas
Anual
Ordenadores
2013
Fundo de Fomento do Turismo
(FUNTUR)
Diomedes Maria Caliman Berger Secretária

-

Vistos, etc.
Diante da ausência de documentos referentes a prestação de contas
Anual do exercício de 2013 de que trata a Instrução Técnica Inicial
ITI 995/2014 (fls. 23), com fulcro nos artigos 358, I e 359 da
Resolução TCE Nº 261/2013, DECIDO:
CITAR, a responsável Senhora Diomedes Maria Caliman Berger,
para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis (art.
2º da Resolução TCE Nº 219/2010), encaminhe os documentos
referentes a prestação de contas Anual do exercício de 2013 e
preste os esclarecimentos que julgar pertinentes quanto à ausência
apontada na Instrução Técnica Inicial ITI 995/2014, da qual deverá
ser extraída cópia integral para remessa à interessada, juntamente
com o Termo de Citação.
ADVERTÊNCIAS:
Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma
do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em
sanção de multa, conforme disposição dos art. 389, VIII e IX da
Resolução TC 261/2013 e artigo 135, VIII e IX, da Lei Complementar
621/2012.
Vitória/ES, 25 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1311/2014
PROCESSO TC 2559/2014
INTERESSADO Prefeitura Municipal de Brejetuba
ASSUNTO Prestação de Contas Anual - Prefeito
EXERCÍCIO 2013
RESPONSÁVEL João do Carmo Dias
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre inobservância das obrigações
relativas à apresentação da Prestação de Contas Anual
(PCA – Contas de Governo), referente ao exercício de 2013, da
Prefeitura Municipal de Brejetuba sob a responsabilidade do Sr.
João Carmo Dias, conforme consta da Instrução Técnica Inicial ITI
1008/2014 (fls.09).
Destarte, com fundamento nos arts. 1º, inciso XXII e 63, inciso
III, da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 358, inciso III da
Resolução TC 261/2013 decido NOTIFICAR o responsável para
que, no prazo máximo de 10 (dez) dias improrrogáveis, envie os
documentos apontados na Instrução Técnica Inicial nº 1008/2014,
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da Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2013,
da Prefeitura Municipal de Brejetuba, nos termos do art. 123, da
Resolução TC nº 261/2013, observando-se também, os termos da
Instrução Normativa TCEES 28/2013.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da
LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte.
Encaminhe-se ao Sr. João do Carmo Dias, cópia integral da ITI
1008/2014, juntamente com o Termo de Notificação.
Vitória/ES, 25 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1308/2014
PROCESSO TC 2655/2014
INTERESSADO Prefeitura Municipal de Brejetuba
ASSUNTO Prestação de Contas Anual - Ordenadores
EXERCÍCIO 2013
RESPONSÁVEL João do Carmo Dias
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre inobservância das obrigações
relativas à apresentação da Prestação de Contas Anual
(PCA – Contas de Gestão), referente ao exercício de 2013, da
Prefeitura Municipal de Brejetuba sob a responsabilidade do Sr.
João do Carmo Dias, conforme consta da Instrução Técnica Inicial
ITI 1007/2014 (fls.09).
Destarte, com fundamento nos arts. 1º, inciso XXII e 63, inciso
III, da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 358, inciso III da
Resolução TC 261/2013 decido NOTIFICAR o responsável para que,
no prazo máximo de 10 (dez) dias improrrogáveis, envie os
documentos apontados na Instrução Técnica Inicial nº 1007/2014,
da Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2013,
da Prefeitura Municipal de Brejetuba, nos termos do art. 123, da
Resolução TC nº 261/2013, observando-se também, os termos da
Instrução Normativa TCEES 28/2013.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da
LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte.
Encaminhe-se ao Sr. João do Carmo Dias, cópia integral da ITI
1007/2014, juntamente com o Termo de Notificação.
Vitória/ES, 25 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1303/2014
PROCESSO TC 2659/2014
INTERESSADO Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba
ASSUNTO Prestação de Contas Anual - Ordenadores
EXERCÍCIO 2013
RESPONSÁVEL Vânia Barroso do Couto Mendes Dias
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre inobservância das obrigações
relativas à apresentação da Prestação de Contas Anual (PCA
– Contas de Gestão), referente ao exercício de 2013, do Fundo
Municipal de Saúde de Brejetuba sob a responsabilidade da Srª.
Vânia Barroso do Couto Mendes Dias, conforme consta da Instrução
Técnica Inicial ITI 1005/2014 (fls.08/09).
Destarte, com fundamento nos arts. 1º, inciso XXII e 63, inciso
III, da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 358, inciso III da
Resolução TC 261/2013 decido NOTIFICAR o responsável para
que, no prazo máximo de 10 (dez) dias improrrogáveis, envie os
documentos apontados na Instrução Técnica Inicial nº 1005/2014,
da Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2013, do
Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba, nos termos do art. 123, da
Resolução TC nº 261/2013, observando-se também, os termos da
Instrução Normativa TCEES 28/2013.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da
LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte.
Encaminhe-se a Srª. Vânia Barroso do Couto Mendes Dias, cópia
integral da ITI 1005/2014, juntamente com o Termo de Notificação.
Vitória/ES, 25 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1307/2014
PROCESSO TC 2674/2014
INTERESSADO Fundo Municipal de Saúde de Divino São
Lourenço
ASSUNTO Prestação de Contas Anual - Ordenadores
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EXERCÍCIO 2013
RESPONSÁVEL Aurecil Gonçalves Muruci
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre inobservância das obrigações
relativas à apresentação da Prestação de Contas Anual (PCA
– Contas de Gestão), referente ao exercício de 2013, do Fundo
de Saúde de Divino São Lourenço sob a responsabilidade do Sr.
Aurecil Gonçalves Muruci, conforme consta da Instrução Técnica
Inicial ITI 1083/2014 (fls.07/09).
Destarte, com fundamento nos arts. 1º, inciso XXII e 63, inciso
III, da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 358, inciso III da
Resolução TC 261/2013 decido NOTIFICAR o responsável para
que, no prazo máximo de 10 (dez) dias improrrogáveis, envie os
documentos apontados na Instrução Técnica Inicial nº 1083/2014,
da Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2013, do
Fundo Municipal de Saúde de Divino São Lourenço, nos termos do
art. 123, da Resolução TC nº 261/2013, observando-se também, os
termos da Instrução Normativa TCEES 28/2013.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da
LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte.
Encaminhe-se ao Sr. Aurecil Gonçalves Muruci, cópia integral da ITI
1083/2014, juntamente com o Termo de Notificação.
Vitória/ES, 25 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1305/2014
PROCESSO TC 2683/2014
INTERESSADO Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança
ASSUNTO Prestação de Contas Anual - Ordenadores
EXERCÍCIO 2013
RESPONSÁVEL Marcos Fernando Alves
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre inobservância das obrigações
relativas à apresentação da Prestação de Contas Anual (PCA
– Contas de Gestão), referente ao exercício de 2013, do Fundo
Municipal de Saúde de Boa Esperança sob a responsabilidade do
Sr. Marcos Fernando Alves, conforme consta da Instrução Técnica
Inicial ITI 1070/2014 (fls.06).
Destarte, com fundamento nos arts. 1º, inciso XXII e 63, inciso III,
da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 358, inciso III da Resolução
TC 261/2013 decido NOTIFICAR o responsável para que, no prazo
máximo de 10 (dez) dias improrrogáveis, envie os documentos
apontados na Instrução Técnica Inicial nº 1070/2014, da Prestação
de Contas Anual referente ao exercício de 2013, do Fundo Municipal
de Saúde de Boa Esperança, nos termos do art. 123, da Resolução
TC nº 261/2013, observando-se também, os termos da Instrução
Normativa TCEES 28/2013.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da
LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte.
Encaminhe-se ao Sr. Marcos Fernando Alves, cópia integral da ITI
1070/2014, juntamente com o Termo de Notificação.
Vitória/ES, 25 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1336/2014
PROCESSO TC 2908/2014
INTERESSADO Consórcio Público Região Norte
ASSUNTO Prestação de Contas Anual – PCA Contas de Gestão
EXERCÍCIO 2013
RESPONSÁVEL Gildene Pereira dos Santos
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre inobservância das obrigações
relativas à apresentação da Prestação de Contas Anual
(PCA – Contas de Gestão), referente ao exercício de 2013, do
Consórcio Público Região Norte sob a responsabilidade da Sr.
Gildene Pereira dos Santos, conforme consta da Instrução Técnica
Inicial ITI 1210/2014 (fls.08/09).
Destarte, com fundamento nos arts. 1º, inciso XXII e 63, inciso
III, da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 358, inciso III da
Resolução TC 261/2013 decido NOTIFICAR o responsável para
que, no prazo máximo de 10 (dez) dias improrrogáveis,
regularize a presente Prestação de Contas Anual - PCA apontada
na Instrução Técnica Inicial nº 1210/2014 referente ao exercício de
2013, do Consórcio Público Região Norte, nos termos do art. 123, da
Resolução TC nº 261/2013, observando-se também, os termos da
Instrução Normativa TCEES 28/2013.
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Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da
LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte.
Encaminhe-se o Sr. Gildene Pereira dos Santos, cópia integral da ITI
1210/2014, juntamente com o Termo de Notificação.
Vitória/ES, 27 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1329/2014
PROCESSO TC 3142/2014
INTERESSADO Câmara Municipal de Barra de São Francisco
ASSUNTO Prestação de Contas Anual - Ordenadores
EXERCÍCIO 2013
RESPONSÁVEL Carlos Rubens da Silva
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre inobservância das obrigações
relativas à apresentação da Prestação de Contas Anual (PCA
– Contas de Gestão), referente ao exercício de 2013, da Câmara
Municipal de Barra de São Francisco sob a responsabilidade do
Sr. Carlos Rubens da Silva, conforme consta da Instrução Técnica
Inicial ITI 1243/2014 (fls.11/12).
Destarte, com fundamento nos arts. 1º, inciso XXII e 63, inciso
III, da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 358, inciso III da
Resolução TC 261/2013 decido NOTIFICAR o responsável para
que, no prazo máximo de 10 (dez) dias improrrogáveis, envie os
documentos apontados na Instrução Técnica Inicial nº 1243/2014,
da Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2013, da
Câmara Municipal de Barra de São Francisco, nos termos do art.
123, da Resolução TC nº 261/2013, observando-se também, os
termos da Instrução Normativa TCEES 28/2013.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da
LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte.
Encaminhe-se ao Sr. Carlos Rubens da Silva, cópia integral da ITI
1243/2014, juntamente com o Termo de Notificação.
Vitória/ES, 26 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1304/2014
PROCESSO TC 3148/2014
INTERESSADO Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ASSUNTO Prestação de Contas Anual - Ordenadores
EXERCÍCIO 2013
RESPONSÁVEL Eraldino Jann Tesch
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre inobservância das obrigações
relativas à apresentação da Prestação de Contas Anual (PCA
– Contas de Gestão), referente ao exercício de 2013, da Prefeitura
Municipal de Vila Pavão sob a responsabilidade do Sr. Eraldino Jann
Tesch, conforme consta da Instrução Técnica Inicial ITI 1014/2014
(fls.21).
Destarte, com fundamento nos arts. 1º, inciso XXII e 63, inciso
III, da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 358, inciso III da
Resolução TC 261/2013 decido NOTIFICAR o responsável para
que, no prazo máximo de 10 (dez) dias improrrogáveis, envie os
documentos apontados na Instrução Técnica Inicial nº 1014/2014,
da Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2013, da
Prefeitura Municipal de Vila Pavão, nos termos do art. 123, da
Resolução TC nº 261/2013, observando-se também, os termos da
Instrução Normativa TCEES 28/2013.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da
LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte.
Encaminhe-se ao Sr. Eraldino Jann Tesch, cópia integral da ITI
1014/2014, juntamente com o Termo de Notificação.
Vitória/ES, 25 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1297/2014
PROCESSO Nº
ASSUNTO:
PERÍODO:
JURISDICIONADO:
RESPONSÁVEIS:

TC – 3149/2014
Prestação de Contas Anual - Ordenadores
2013
Fundo Municipal de Saúde de São Domingos
do Norte
Rosimary da Penha Gasparoni Comper

Vistos, etc.
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Diante da ausência de documentos referentes a prestação de contas
Anual do exercício de 2013 de que trata a Instrução Técnica Inicial
ITI 1031/2014 (fls. 16), com fulcro nos artigos 358, I e 359 da
Resolução TCE Nº 261/2013, DECIDO:
CITAR, a responsável Senhora Rosimary da Penha Gasparoni
Comper, para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis
(art. 2º da Resolução TCE Nº 219/2010), encaminhe os documentos
referentes a prestação de contas Anual do exercício de 2013 e
preste os esclarecimentos que julgar pertinentes quanto à ausência
apontada na Instrução Técnica Inicial ITI 1031/2014, da qual deverá
ser extraída cópia integral para remessa à interessada, juntamente
com o Termo de Citação.
ADVERTÊNCIAS:
Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma
do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em
sanção de multa, conforme disposição dos art. 389, VIII e IX da
Resolução TC 261/2013 e artigo 135, VIII e IX, da Lei Complementar
621/2012.
Vitória/ES, 25 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1292/2014
PROCESSO Nº
TC 3165/2013
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
JURISDICIONADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MARATAÍZES
EXERCÍCIO:
2012
Vistos, etc.
Diante da não localização, no endereço indicado nos autos, bem
como no endereço pesquisado no Sistema da Receita Federal, do Sr.
ELIEL SOUZA MACHADO, entendo necessária à citação por meio
de publicação no Diário Oficial, para que o responsável tome ciência
da Instrução Técnica Inicial ITI Nº 609/2014, e do Relatório Técnico
Contábil RTC nº 201/2014 prolatados no processo em epígrafe e
para que se pronuncie no prazo legal.
Destarte, DECIDO MONOCRATICAMENTE, pela CITAÇÃO por meio de
publicação de edital no Diário Eletrônico, com fulcro no art. 56 c/c o art.
142, §1º e no art. 64, III, todos da Lei Complementar nº 621/2012,
para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, o Sr.
ELIEL SOUZA MACHADO, apresente suas razões de justificativa,
quanto aos pontos mencionados ITI nº 609/2014 e RTC nº 201/2014.
Por fim, retornem os autos a este Gabinete tão logo seja certificado
pela Secretaria Geral das Sessões o exaurimento do prazo ora
determinado.
Em 25 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1298/2014
PROCESSO Nº
TC – 3735/2014
ASSUNTO:
Prestação de Contas Bimestral - CidadesWeb
PERÍODO:
Meses 13 e 14/2013
JURISDICIONADO: Fundo Municipal de Saúde de Itarana
RESPONSÁVEIS:
Luís Cláudio Coan
Vistos, etc.
Diante do não encaminhamento da prestação de contas bimestral
dos meses 13 e 14 de 2013 de que trata a Instrução Técnica Inicial
ITI 1035/2014 (fls. 19), com fulcro nos artigos 358, I e 359 da
Resolução TCE Nº 261/2013, DECIDO:
CITAR, o responsável Senhor Luís Cláudio Coan, para que no
prazo de 15 (trinta) dias improrrogáveis (art. 2º da Resolução
TCE Nº 219/2010), encaminhe a prestação de contas bimestral
dos meses 13 e 14 de 2013 e preste os esclarecimentos que julgar
pertinentes quanto a ausência apontada na Instrução Técnica Inicial
ITI 1035/2014, da qual deverá ser extraída cópia integral para
remessa ao interessado, juntamente com o Termo de Citação.
ADVERTÊNCIAS:
Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma
do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
www.tce.es.gov.br
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encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em
sanção de multa, conforme disposição dos art. 389, VIII e IX da
Resolução TC 261/2013 e artigo 135, VIII e IX, da Lei Complementar
621/2012.
Vitória/ES, 25 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1299/2014
PROCESSO Nº
ASSUNTO:
PERÍODO:
JURISDICIONADO:
RESPONSÁVEIS:

TC – 3736/2014
Prestação de Contas Bimestral
CidadesWeb
Meses 13 e 14/2013
Prefeitura Municipal de Itarana
Ademar Schneider

-

Vistos, etc.
Diante do não encaminhamento da prestação de contas bimestral
dos meses 13 e 14 de 2013 de que trata a Instrução Técnica Inicial
ITI 1038/2014 (fls. 20), com fulcro nos artigos 358, I e 359 da
Resolução TCE Nº 261/2013, DECIDO:
CITAR, o responsável Senhor Ademar Schneider, para que no
prazo de 15 (trinta) dias improrrogáveis (art. 2º da Resolução
TC Nº 219/2010), encaminhe a prestação de contas bimestral dos
meses 13 e 14 de 2013 e preste os esclarecimentos que julgar
pertinentes quanto a ausência apontada na Instrução Técnica Inicial
ITI 1038/2014, da qual deverá ser extraída cópia integral para
remessa ao interessado, juntamente com o Termo de Citação.
ADVERTÊNCIAS:
Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma
do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em
sanção de multa, conforme disposição dos art. 389, VIII e IX da
Resolução TC 261/2013 e artigo 135, VIII e IX, da Lei Complementar
621/2012.
Vitória/ES, 25 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1293/2014
PROCESSO Nº: TC 4467/2013
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial
JURISDICIONADO: Prefeitura de São José do Calçado
EXERCÍCIO: 2012
RESPONSÁVEL: José Carlos de Almeida – Ex- Prefeito;
Francisco Augusto Teixeira da Fonseca – Ex- Secretário
Municipal de Planejamento e Finanças; Marco Antônio Torres
Matta – Ex- Secretário Municipal de Transportes e Serviços
Urbanos; e Oliveira & Senna Advogados Associados –
Sociedade Contratada.
Vistos, etc.
Diante dos indícios de irregularidade de que trata a Instrução
Técnica Inicial 1111/2014 (fls. 99/108), DECIDO:
Nos termos do artigo 56, incisos III, c/c artigo 115, da LC nº
621/2012 DETERMINAR A CITAÇÃO dos responsáveis solidários
José Carlos de Almeida – ex- Prefeito, Francisco Augusto Teixeira
da Fonseca – ex- Secretário Municipal de Planejamento e
Finanças, Marco Antônio Torres Matta - ex- Secretário Municipal
de Transportes e Serviços Urbanos, da Prefeitura de São José do
Calçado, e da Sociedade Oliveira & Senna Advogados Associados,
na pessoa de seu representante legal, para no prazo de 30
(trinta) dias improrrogáveis (art. 157, III da Resolução TC Nº
261/2013), apresentarem alegações de defesa e/ou recolherem a
importância de R$ 75.800,00 (setenta e cinco mil e oitocentos reais)
correspondente a 33.556,16 VRTE, atualizada e acrescidas de juros
de mora, nos termos da lei, em razão da irregularidade alinhavada
no item 2.1 apontado na ITI 1111/2014, sujeitando-se, ainda às
sanções previstas na Lei Orgânica do TCEES;
A Secretaria Geral das Sessões deverá encaminhar juntamente com
os Termos de Citação, cópia integral da Instrução Técnica Inicial ITI 1111/2014.
DETERMINO, por fim, que seja dada ciência aos responsáveis do
direito de sustentação oral quando do julgamento do processo,
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conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Complementar,
621/2012 e que as demais notificações processuais, inclusive da
inclusão deste processo em pauta de sessão do Plenário, serão feitas
mediante publicação no Diário Eletrônico, conforme art. 359, III do
Regimento Interno desta Corte.
ADVERTÊNCIAS:
Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma
do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Em 25 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1313/2014
PROCESSO Nº: TC 4635/2011
ASSUNTO: AUDITORIA ESPECIAL
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO
SUL
EXERCÍCIO: 2007 a 2011
RESPONSÁVEIS: FLÁVIA ROBERTA CYSNE NOVAES LEITE E
OUTROS
Vistos etc.
Tratam os autos do Relatório de Auditoria Especial (RA-E) 5/2014,
realizada na Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, em razão de
possíveis irregularidades no Convênio nº 002/2007 firmado com
o Hospital Apóstolo Pedro, nos exercícios de 2007 a 2011, sob a
gestão da Sra. Flávia Roberta Cysne Novaes Leite (2007/08) e do Sr.
Ângelo Guarçoni Junior (2009/10) – Prefeitos Municipais.
Conforme Decisão Monocrática Preliminar DECM 1024/2014, fls.
1050/1051, deferi o requerimento da responsável Flávia Roberta
Cysne Novaes Leite de dilação do prazo para apresentação de suas
justificativas, Protocolo 8740, de 03/07/2014.
Vieram aos autos os requerimentos abaixo listados de dilação
do prazo para apresentação das justificativas, apresentando as
mesmas razões do requerimento do Protocolo 8740, de 03/07/2014,
já deferido.
PROTOCOLOS DATA
Protocolo 8741 03/07/2014
Protocolo 8742 03/07/2014
Protocolo 8743 03/07/2014
Protocolo 8744 03/07/2014
Protocolo 8745 03/07/2014
Protocolo 8746 03/07/2014
Protocolo 8747 03/07/2014
Nestes termos, por simetria, DECIDO pelo deferimento dos pedidos
de dilação dos prazos concedidos por este Tribunal, por mais 30
(trinta) dias, sem possibilidade de nova prorrogação, contados do
término do prazo originalmente concedido, para os responsáveis
recolherem espontaneamente os valores sujeitos a imputação de
débito ou apresentarem as alegações de defesa que entenderem
cabíveis quanto às ocorrências indicadas nos subitens apontados na
Instrução Técnica Inicial ITI 331/2014.
Notifiquem-se os responsáveis e, por fim, determino, que a
Secretaria Geral das Sessões acompanhe o cumprimento do prazo,
restituindo os autos, ao final, a este Gabinete.
Em, 25 de agosto de 2014.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1409/2014
PROCESSO: TC - 7522/2014
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
ASSUNTO: Omissão Prestação de Contas Bimestral – 3º
bimestre/2014
Cidades Web
RESPONSÁVEL: Sebastião Fosse
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral, referente ao 3º bimestre de 2014, por meio
do sistema informatizado - Cidades Web, da Prefeitura Municipal
de Jeronimo Monteiro, sob a responsabilidade do Senhor Sebastião
Fosse.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial 1101/2014, fl.01,
e, com fundamento no artigo 358, inciso III e o artigo 359 do RITCE/
ES aprovado pela Resolução TC 261/2013 e da Resolução 247/2012,
DECIDO pela Citação da Senhora Sebastião Fosse, para que
no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhe a
www.tce.es.gov.br
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esta Corte de Contas a Prestação de Contas Bimestral – Cidades
Web indicada na Instrução Técnica Inicial 1101/2014, sob pena de
aplicação de multa.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica
Inicial 1101/2014, elaborada pela 6ª Secretaria de Controle Externo.
Em, 01 de setembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1407/2014
PROCESSO: TC - 8171/2014
JURISDICIONADO: Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha
ASSUNTO: Omissão Prestação de Contas Bimestral – 3º
bimestre/2014
Cidades Web
RESPONSÁVEL: Andréia Passamani Barbosa Corteletti
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral, referente ao 3º bimestre de 2014, por meio
do sistema informatizado - Cidades Web, do Fundo Municipal de
Saúde de Vila Velha, sob a responsabilidade da Senhora Andréia
Passamani Barbosa Corteletti.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial 1280/2014, fl.01,
e, com fundamento no artigo 358, inciso III e o artigo 359 do RITCE/
ES aprovado pela Resolução TC 261/2013 e da Resolução 247/2012,
DECIDO pela Citação da Senhora Andréia Passamani Barbosa
Corteletti, para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis
encaminhe a esta Corte de Contas a Prestação de Contas Bimestral
– Cidades Web indicada na Instrução Técnica Inicial 1280/2014,
sob pena de aplicação de multa.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica
Inicial 1280/2014, elaborada pela 5ª Secretaria de Controle Externo.
Em, 01 de setembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1286/2014
PROCESSO TC: 4874/2014
ASSUNTO: Representação
INTERESSADO: Ministério Público Especial de Contas
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Vitória
REPRESENTADOS: Luciano Santos Rezende – Prefeito; Raquel
Ferreira Drummond – Secretária Municipal de Administração;
Alex Mariano – Secretário Municipal de Serviços; e Isabel
Cristina Baptista Louvem Bruneti – Pregoeira Municipal.
Vistos, etc.
Trata-se de Representação apresentada pelo Ministério Público
Especial de Contas em 18 de junho de 2014, em face do Edital de
Pregão Eletrônico nº 0202/2014, promovido pela Prefeitura Municipal
de Vitória, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção
de áreas verdes, conforme especificações descritas no Anexo I do
edital.
Alega o Parquet o possível descumprimento da legislação, tendo em
vista que o projeto básico é deficitário o que, a seu juízo, “prejudica
a competitividade do certame, afastando potenciais licitantes,
direcionando, por sua vez, empresas que já prestaram tais serviços ao
município, pois estas possuem os dados necessários para composição
dos preços”.
Afirma, ainda, haver irregularidade na eleição da modalidade
licitatória, sob o fundamento de que não se trata de serviços comuns,
o que não subsumiria a hipótese dos autos à modalidade de Pregão
Eletrônico.
Lista outras irregularidades no edital como a medição dos serviços por
homem/dia ou equipe/dia; imputação de multa à contratada por falta
de trabalhador; cláusula restritiva relacionada à capacidade técnicooperacional; o prazo contratual e o exíguo prazo de 8 (oito) dias para
a formulação de propostas.
Requereu a concessão de medida cautelar para determinar a imediata
suspensão do pregão eletrônico n.º 0202/2014 e, caso não haja
tempo hábil, para que o Município se abstenha de homologar até
decisão final de mérito.
Na forma da DECM 610/2014 (fls. 196/197) antes da análise da medida
cautelar, notifiquei os responsáveis pelo edital para a apresentação de
manifestação prévia, nos termos do que autoriza o art. 125, §3º, da
LC 621/2012.
Após manifestação do Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO
(fls. 1620/1663) e do Núcleo de Cautelares – NAC (fls. 1665/1671),
por meio das Manifestações Técnicas Preliminares nºs 411/2014 e
419/2014, respectivamente, votei (fls. 1672/1688) pelo indeferimento
da medida cautelar e pela notificação da Sra. Raquel Ferreira Drumond
– Secretária Municipal de Administração; Sr. Alex Mariano – Secretário
Municipal de Serviços e Sra. Isabel Cristina Baptista Louvem Bruneti –
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Pregoeira Municipal para que se manifestassem no prazo de 10 (dez)
dias, na forma da Decisão do Plenário TC 5096/2014 (fls. 1689/1690).
Insta frisar que deixei de notificar o Prefeito Municipal em face da
desconcentração administrativa.
Ocorre que, no presente momento, o Ministério Público Especial de
Contas apresentou aditamento à Representação (fls. 1730/1733)
requerendo a inclusão do Procurador Municipal, Rubem Francisco de
Jesus, no polo passivo da Representação.
A inclusão no polo passivo dos pareceristas jurídicos não merece
maiores comentários no presente momento, posto que o Plenário
desta Corte de Contas firmou entendimento pela necessidade de
citação dos mesmos a fim de averiguar o nexo de causalidade, na
forma das decisões constantes dos Processos TC 6027/2012 (Decisão
2265/2013) e TC 6994/2010 (Decisão Preliminar 39/2013).
Ocorre que no presente momento, não há que se falar em citação,
posto que na forma do art. 307, § 3º do Regimento Interno desta
Corte de Contas, após o indeferimento da medida cautelar deverá ser
feita oitiva da parte para que se pronuncie em até 10 (dez) dias, para
posterior encaminhamento à área técnica para análise.
Insta frisar que a notificação presente caso faz-se necessária para fins
de apuração do nexo de causalidade que apontará se a manifestação
concorreu para o ato dito irregular, e considerando o posicionamento
mais recente e unificado deste Tribunal de Contas de que o parecerista
deverá responder por eventuais imputações de responsabilidade.
Diante do exposto, recebo o Aditamento à Representação e determino
a NOTIFICAÇÃO do Sr. RUBEM FRANCISCO DE JESUS –
Procurador Municipal, para que se manifeste, caso queira, no prazo
de 10 (dez) dias improrrogáveis, podendo apresentar informações
complementares que entender relevantes à instrução processual.
Encaminhe-se juntamente com o Termo de Notificação, cópia da
Representação, das Manifestações Técnicas Preliminares, do Voto de
fls. 1672/1688 e desta Decisão.
Cumpridos os prazos, retornem os autos à conclusão deste Relator.
Vitória/ES, 25 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1287/2014
PROCESSO TC 5069/2013
ASSUNTO RELATÓRIO DE AUDITORIA
EXERCÍCIO 2006
JURISDICIONADO CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RESPONSÁVEIS JONIMAR SANTOS OLIVEIRA – VEREADOR
PRESIDENTE
VISTOS, ETC.
Tratam os presentes autos de Diligência Externa realizada na
Câmara Municipal de Vila Velha, cujo resultado restou consubstanciado
no relatório de diligência externa RD-E 7/2013 (fls. 6/14), no qual é
narrada possível irregularidade referente a não retenção do valor de
contribuição do INSS incidente sobre os subsídios dos vereadores, no
exercício de 2006.
Após regular citação dos responsáveis por meio dos Termos de
Citação 1154/2013 a 1172/2013 (fls. 98/2017), Edital de Citação
nº 0051/2013 (fls. 408/410), e justificativas apresentadas (fls.
366/387 e 389/404), a defesa foi submetida à análise técnica
conclusiva, elaborando-se a Manifestação Técnica Preliminar
MTP nº 482/2014 (fls. 422/424) pelo Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas - NEC, onde se observou que os Srs. Ivan Carlini,
Rogério Cardoso Silveira, Joel Rangel Pinto Júnior, Robson Rodrigues
Batista e Rafael Favatto Garcia, não compareceram aos autos para
regularmente constituir seu advogado.
Ocorre que, antes de adentrar em questões de julgamento de
mérito, entendo que, a fim de instruir melhor os presentes autos,
é importante, que os referidos defendentes sejam alertados, de que
os atos praticados em seus nomes estão desamparados do devido
instrumento de mandato, bem como, as justificativas apresentadas,
não foram subscritas pelos mesmos, não tendo sido outorgadas nos
autos as necessárias procurações, contrariando o art. 53, da Lei
Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES) e o artigo
5º, da Lei Federal 8.906/94 (Estatuto da OAB).
Diante do exposto, DECIDO encaminhar COMUNICAÇÃO DE
DILIGÊNCIA, na forma do art. 358, II da Resolução 261/2013,
para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, os
Srs. Ivan Carlini, Rogério Cardoso Silveira, Joel Rangel Pinto Júnior,
Robson Rodrigues Batista e Rafael Favatto Garcia apresentem os
competentes instrumentos de mandato, ou que ratifiquem o conteúdo
das manifestações apresentadas, sob pena de serem havidos por
inexistentes os atos de defesa apresentados, bem como reconhecida
sua revelia.
Vitória/ES, 25 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br
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DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1406/2014
PROCESSO: TC - 8172/2014
JURISDICIONADO: Secretaria Municipal de Prevenção e Combate à
Violência de Vila Velha
ASSUNTO: Omissão Prestação de Contas Bimestral – 3º bimestre/2014
Cidades Web
RESPONSÁVEL: Fabiana Maioral Foresto
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral, referente ao 3º bimestre de 2014, por meio do
sistema informatizado - Cidades Web, da Secretaria Municipal de
Prevenção e Combate à Violência de Vila Velha, sob a responsabilidade
da Senhora Fabiana Maioral Foresto.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial 1281/2014, fl.01, e,
com fundamento no artigo 358, inciso III e o artigo 359 do RITCE/
ES aprovado pela Resolução TC 261/2013 e da Resolução 247/2012,
DECIDO pela Citação da Senhora Fabiana Maioral Foresto, para que
no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhe a esta Corte
de Contas a Prestação de Contas Bimestral – Cidades Web indicada na
Instrução Técnica Inicial 1281/2014, sob pena de aplicação de multa.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica
Inicial 1281/2014, elaborada pela 5ª Secretaria de Controle Externo.
Em, 01 de setembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1405/2014
PROCESSO: TC - 8173/2014
JURISDICIONADO: Procuradoria Geral de Vila Velha
ASSUNTO: Omissão Prestação de Contas Bimestral – 3º
bimestre/2014
Cidades Web
RESPONSÁVEL: Rafael Antonio Tardin
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral, referente ao 3º bimestre de 2014, por meio do
sistema informatizado - Cidades Web, da Procuradoria Greral de Vila
Velha, sob a responsabilidade do Senhor Rafael Antonio Tardin.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial 1282/2014, fl.01, e,
com fundamento no artigo 358, inciso III e o artigo 359 do RITCE/
ES aprovado pela Resolução TC 261/2013 e da Resolução 247/2012,
DECIDO pela Citação do Senhor Rafael Antonio Tardin, para
que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhe a
esta Corte de Contas a Prestação de Contas Bimestral – Cidades
Web indicada na Instrução Técnica Inicial 1282/2014, sob pena de
aplicação de multa.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica
Inicial 1282/2014, elaborada pela 5ª Secretaria de Controle Externo.
Em, 01 de setembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1402/2014
PROCESSO: TC - 8180/2014
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
ASSUNTO: Omissão Prestação de Contas Bimestral – 3º bimestre/2014
Cidades Web
RESPONSÁVEL: Pedro Costa Filho
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral, referente ao 3º bimestre de 2014, por meio do
sistema informatizado - Cidades Web, da Prefeitura Municipal de
Ecoporanga, sob a responsabilidade do Senhor Pedro Costa Filho.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial 1289/2014, fl.01, e,
com fundamento no artigo 358, inciso III e o artigo 359 do RITCE/
ES aprovado pela Resolução TC 261/2013 e da Resolução 247/2012,
DECIDO pela Citação do Senhor Pedro Costa Filho, para que no
prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhe a esta Corte
de Contas a Prestação de Contas Bimestral – Cidades Web indicada
na Instrução Técnica Inicial 1289/2014, sob pena de aplicação de
multa.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica
Inicial 1289/2014, elaborada pela 5ª Secretaria de Controle Externo.
Em, 01 de setembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1300/2014
PROCESSO TC 5996/2014
INTERESSADO Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do
Norte
ASSUNTO Prestação de Contas Bimestral - CidadesWeb
EXERCÍCIO 2º Bimestres/2014
RESPONSÁVEL Mayra Braga Leite de Oliveira
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre omissão de envio da
Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Página 14
Prestação de Contas Bimestral – CidadesWeb referentes ao 2º
Bimestres/2014, do Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus
do Norte sob a responsabilidade da Sra. Mayra Braga Leite de
Oliveira , conforme consta da Instrução Técnica Inicial ITI 849/2014
(fls.01).
Destarte, com fundamento nos arts. 1º, inciso XXII e 63, inciso III,
da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 358, inciso III da Resolução
TC 261/2013 decido NOTIFICAR a responsável para que, no prazo
máximo de 10 (dez) dias improrrogáveis, envie os documentos
apontados na Instrução Técnica Inicial nº 849/2014, da Prestação
de Contas Bimestral referentes ao 2º Bimestres/2014, do Fundo
Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte, nos termos do inciso II,
art. 133, da Resolução TC nº 261/2013.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em
sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da LC
621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte.
Encaminhe-se a responsável, Sra. Mayra Braga Leite de Oliveira, cópia
integral da ITI 849/2014, juntamente com o Termo de Notificação.
Vitória/ES, 25 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1403/2014
PROCESSO: TC - 8181/2014
JURISDICIONADO: Secretaria Municipal de Finanças de Vila Velha
ASSUNTO: Omissão Prestação de Contas Bimestral – 3º bimestre/2014
Cidades Web
RESPONSÁVEL: Adinalva Maria da Silva Prates
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral, referente ao 3º bimestre de 2014, por meio do
sistema informatizado - Cidades Web, da Secretaria Municipal de
Finanças de Vila Velha, sob a responsabilidade da Senhora Adinalva
Maria da Silva Prates.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial 1290/2014, fl.01, e,
com fundamento no artigo 358, inciso III e o artigo 359 do RITCE/
ES aprovado pela Resolução TC 261/2013 e da Resolução 247/2012,
DECIDO pela Citação da Senhora Adinalva Maria da Silva Prates,
para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhe
a esta Corte de Contas a Prestação de Contas Bimestral – Cidades
Web indicada na Instrução Técnica Inicial 1290/2014, sob pena de
aplicação de multa.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica
Inicial 1290/2014, elaborada pela 5ª Secretaria de Controle Externo e
do Termo de Notificação Eletrônico às fls 03 dos autos.
Em, 01 de setembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1404/2014
PROCESSO: TC - 8182/2014
JURISDICIONADO: Secretaria Municipal de Transporte e Transito
de Vila Velha
ASSUNTO: Omissão Prestação de Contas Bimestral – 3º
bimestre/2014
Cidades Web
RESPONSÁVEL: Romário de Castro
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral, referente ao 3º bimestre de 2014, por meio
do sistema informatizado - Cidades Web, da Secretaria Municipal
de Transporte e Transito de Vila Velha, sob a responsabilidade do
Senhor Romário de Castro.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial 1291/2014, fl.01,
e, com fundamento no artigo 358, inciso III e o artigo 359 do RITCE/
ES aprovado pela Resolução TC 261/2013 e da Resolução 247/2012,
DECIDO pela Citação do Senhor Romário de Castro, para que
no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhe a
esta Corte de Contas a Prestação de Contas Bimestral – Cidades
Web indicada na Instrução Técnica Inicial 1291/2014, sob pena de
aplicação de multa.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica
Inicial 1291/2014, elaborada pela 5ª Secretaria de Controle Externo.
Em, 01 de setembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1312/2014
PROCESSO: N° 6752/2013 (Volumes I ao VIII)
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
EXERCÍCIOS: 2011 E 2012
RESPONSÁVEL: NEUCIMAR FERREIRA FRAGA E OUTROS
Vistos, etc.
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Tratam os presentes autos de Fiscalização realizada na Prefeitura
Municipal de Vila Velha, relativa aos exercícios de 2011 e 2012, sob a
responsabilidade do Sr. Neucimar Ferreira Fraga (Ex-Prefeito) e
outros.
Diante dos indícios de irregularidades de que trata a Instrução Técnica
Inicial ITI 215/2014 (fls. 1592/1597), decidi citar os responsáveis
(Neucimar Ferreira Fraga – Prefeito de Vila Velha; Antônio Ramos
Barbosa – Secretário Municipal de Cultura e Turismo (2013); Simone
Carvalho Trancoso Modolo – Secretária Municipal de Cultura e Turismo
(2013); Wellington Borghi – Procurador Geral; José Antônio Caliman
– Subsecretário de Cultura e Turismo; Flávio Fabiano – Procurador de
Gabinete; Diego Lopes Martinelli – Parecerista Jurídico; Estefano Stange
Portella – Parecerista Jurídico; Fernanda de Souza Ferreira – Parecerista
Jurídico; Ludmila Aparecida Tavares – Parecerista Jurídico; Marianne
Rios de Souza Martins – Parecerista Jurídico; Ihalana Santos de Aguiar
– Responsável pelo recebimento do serviço; Maria Gorete Braido
Nascimento – Responsável pelo recebimento do serviço; Mayara Miranda
Bacellar – Fiscal do Contrato; Universo A & R Serviços e Eventos Ltda.
– Contratada (na pessoa de seu representante legal); J. E. Produções
e Eventos Ltda. – Contratada (na pessoa de seu representante legal),
para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis apresentassem
as justificativas e/ou encaminhassem os documentos que julgassem
pertinentes, na forma dos Termos de Citações em anexo.
Ocorre que, na forma da manifestação de fls. 1872, a responsável
Maria Gorete Braido Nascimento veio aos autos requerer a dilação do
prazo por mais 30 (trinta) dias devido à dificuldade de obtenção de
documentos, in verbis:
“..., venho, respeitosamente, perante V.Ex., requerer dilação do prazo
estabelecido para mais 30 dias, pelas seguintes razões:
Dificuldade quanto ao conhecimento do decurso do prazo visto que a
citação não foi recebida pela minha pessoa em minha residência.
Por se tratar de apresentação de defesa documental e de justificativas
que constam nos autos de processos administrativos que se encontram
junto à Prefeitura Municipal de Vila Velha, necessário acesso aos
autos específicos, para tanto, aguardo liberação de vistas, conforme
já requerido através do protocolo anexo – Processos nº 9.521/2012
(contratação da Cantora Elaine Rowena) – nº 37.278/2012 (processo
de pagamento da mesma artista) – nº 26.008/2012 (contratação do
Cantor Kleber Lucas).
[...]”
Sobre a questão, não vislumbro qualquer prejuízo processual na
concessão da prorrogação de prazo solicitada, pois o que se busca é
uma melhor instrução do processo. Cito como precedente desta Corte
de Contas o Processo TC 1746/2012.
Pelo exposto, DECIDO pelo deferimento do pedido de dilação do prazo
concedido por este Tribunal, por mais 30 (trinta) dias contados do
término do prazo anteriormente concedido.
Notifique-se o responsável e, por fim, determino, que a Secretaria
Geral das Sessões acompanhe o cumprimento do prazo, restituindo os
autos, ao final, a este Gabinete.
Em 25 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1301/2014
PROCESSO TC 7687/2014
INTERESSADO Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba
ASSUNTO Prestação de Contas Bimestral - CidadesWeb
EXERCÍCIO 3º Bimestres/2014
RESPONSÁVEL Janny Spadeto Ambrozim
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre omissão de envio da
Prestação de Contas Bimestral - CidadesWeb referentes ao 3º
Bimestres/2014, do Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba sob
a responsabilidade da Sra. Janny Spadeto Ambrozim, conforme
consta da Instrução Técnica Inicial ITI 1080/2014 (fls.01).
Destarte, com fundamento nos arts. 1º, inciso XXII e 63, inciso
III, da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 358, inciso III da
Resolução TC 261/2013 decido NOTIFICAR a responsável para
que, no prazo máximo de 10 (dez) dias improrrogáveis, envie os
documentos apontados na Instrução Técnica Inicial nº 1080/2014,
da Prestação de Contas Bimestral referentes ao 3º Bimestres/2014,
do Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba, nos termos do inciso II,
art. 133, da Resolução TC nº 261/2013.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da
LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte.
Encaminhe-se a responsável, Sra. Janny Spadeto Ambrozim, cópia
integral da ITI 1080/2014, juntamente com o Termo de Notificação.
Vitória/ES, 25 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
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DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1302/2014
PROCESSO TC 7688/2014
INTERESSADO Prefeitura Municipal de Brejetuba
ASSUNTO Prestação de Contas Bimestral - CidadesWeb
EXERCÍCIO 3º Bimestres/2014
RESPONSÁVEL João do Carmo Dias
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre omissão de envio da
Prestação de Contas Bimestral - CidadesWeb referentes ao
3º Bimestres/2014, da Prefeitura Municipal de Brejetuba sob a
responsabilidade do Sr. João do Carmo Dias , conforme consta da
Instrução Técnica Inicial ITI 1081/2014 (fls.01).
Destarte, com fundamento nos arts. 1º, inciso XXII e 63, inciso
III, da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 358, inciso III da
Resolução TC 261/2013 decido NOTIFICAR a responsável para
que, no prazo máximo de 10 (dez) dias improrrogáveis, envie os
documentos apontados na Instrução Técnica Inicial nº 1081/2014,
da Prestação de Contas Bimestral referentes ao 3º Bimestres/2014,
da Prefeitura Municipal de Brejetuba, nos termos do inciso II, art.
133, da Resolução TC nº 261/2013.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da
LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte.
Encaminhe-se ao responsável, Sr. João do Carmo Dias, cópia integral
da ITI 1081/2014, juntamente com o Termo de Notificação.
Vitória/ES, 25 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1294/2014
PROCESSO Nº
ASSUNTO:
PERÍODO:
JURISDICIONADO:
RESPONSÁVEL:

TC – 7742/2014
Prestação de Contas Bimestral - CidadesWeb
3º bimestre 2014
Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Maria Albertina Menegardo Freitas

Vistos, etc.
Diante do não encaminhamento da prestação de contas bimestral
do 3º bimestre de 2014 de que trata a Instrução Técnica Inicial
ITI 1130/2014 (fls. 01), com fulcro nos artigos 358, I e 359 da
Resolução TCE Nº 261/2013, DECIDO:
CITAR, a responsável Senhora Maria Albertina Menegardo
Freitas, para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis
(art. 2º da Resolução TC Nº 219/2010), encaminhe a prestação de
contas bimestral do 3º bimestres de 2014 e preste os esclarecimentos
que julgar pertinentes quanto à ausência apontada na Instrução
Técnica Inicial ITI 1130/2014, da qual deverá ser extraída cópia
integral para remessa a interessada, juntamente com o Termo de
Citação.
ADVERTÊNCIAS:
Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma
do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em
sanção de multa, conforme disposição dos art. 389, VIII e IX da
Resolução TC 261/2013 e artigo 135, VIII e IX, da Lei Complementar
621/2012.
Vitória/ES, 25 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1328/2014
PROCESSO TC 8005/2014
INTERESSADO Fundo Municipal de Saúde de São Domingos
do Norte
ASSUNTO Prestação de Contas Bimestral - CidadesWeb
EXERCÍCIO 3º Bimestres/2014
RESPONSÁVEL Rosimary da Penha Gasparoni Comper
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre omissão de envio da Prestação
de Contas Bimestral, referente ao 3º Bimestres/2014, do
Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte sob a
responsabilidade da Sra. Rosimary da Penha Gasparoni Comper,
conforme consta da Instrução Técnica Inicial ITI 1205/2014 (fls.01).
Destarte, com fundamento nos arts. 1º, inciso XXII e 63, inciso
III, da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 358, inciso III da
Resolução TC 261/2013 decido NOTIFICAR a atual responsável
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Quarta-feira, 3 de setembro de 2014
para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias improrrogáveis,
envie a prestação de Contas bimestral apontada na Instrução
Técnica Inicial nº 1205/2014 referente ao 3º Bimestres/2014, do
Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, nos termos
do inciso II, art. 133, da Resolução TC nº 261/2013.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da
LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte.
Encaminhe-se a responsável, Sra. Rosimary da Penha Gasparoni
Comper, cópia integral da ITI 1205/2014, juntamente com o Termo
de Notificação.
Vitória/ES, 26 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1346/2014
PROCESSO: N° 8081/2014
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO C/ PEDIDO DE LIMINAR
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
INTERESSADO: AMBITEC Ltda.
Vistos, etc.
Trata-se de Representação formulada pela pessoa jurídica Ambitec
S/A, em que narra indícios de irregularidades no âmbito da
Concorrência Pública nº 11/2014 conforme consta na Inicial de fls.
01/13 e documentação de apoio de fls. 14/377 dos autos, por meio
do qual a Prefeitura Municipal de Vitória pretende a contratação
de empresa de engenharia para a prestação de serviços de coleta
semiautomatizada e manual de resíduos sólidos do tipo domiciliar,
manipulação de resíduos, coleta de resíduos especiais (inertes),
coleta seletiva de resíduos, disponibilização e manutenção de caixas
estacionárias, varrição manual e mecanizada de vias públicas e
limpeza mecanizada de praia, serviços complementares de limpeza
pública, operação de transbordo de resíduos sólidos domiciliares,
coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde, transporte de
resíduos sólidos do tipo domiciliar e especiais (inertes).
Há também nos autos a informação (fls. 12) de que a sessão
de abertura de proposta técnica estaria designada para o dia
03/09/2014, constando no site da Prefeitura a informação publicada
pela Comissão de Licitação, de que Edital de Concorrência nº
11/2014 foi impugnado através do processo nº 5515820/2014.
Dessa forma, antes de analisar sobre o deferimento ou não da medida
cautelar requerida pela Ambitec S/A, decido NOTIFICAR o atual
Secretário de Administração da Prefeitura de Vitória, bem
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como o atual Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
para que no prazo de até 05 (cinco) dias improrrogáveis, nos
termos do art. 125, § 3º da LC 621/12, se manifestem a respeito do
pedido de medida cautelar, devendo ser encaminhada cópia integral
da petição de fls. 01/13 juntamente com os Termos de Notificação.
Decido, ainda, Notificar o Presidente da CPL para que, no prazo de
até 5 (cinco) dias, encaminhe a este Tribunal, cópia integral do
processo licitatório da Concorrência Pública nº 11/2014.
Considerando que a licitação está em pleno andamento, podendo
a qualquer momento haver a finalização dos trâmites licitatórios,
a notificação deverá ser feita em caráter de urgência, pelos meios
disponíveis à SGS.
Em 27 de agosto de 2014.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator

[LICITAÇÕES]
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2014
PROCESSO TC-7344/2014
O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Resultado da Sessão Pública de Julgamento,
exarado pelo Pregoeiro (fls. 477), constatada a regularidade dos
atos procedimentais e com fundamento no disposto no inciso
XXII, do art. 4º, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, resolve
HOMOLOGAR o procedimento licitatório, do PREGÃO PRESENCIAL
Nº 015/2014, destinado à contratação de empresa especializada
em fornecimento e gerenciamento de auxílio-alimentação para os
servidores deste Tribunal de Contas, que teve como vencedora a
empresa Policard Systems e Serviços S/A., Pessoa Jurídica de
direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00904951/0001-95, sito a
Avenida Park Sul, nº 60 – sala 33 – Centro – Matias Barbosa – MG,
CEP 36.120-000, no valor global anual de R$ 5.364.709,27 (cinco
milhões trezentos e sessenta e quatro mil e setecentos e nove reais
e vinte e sete centavos), consignando em sua proposta o desconto
percentual de 4,27% (quatro vírgula vinte e sete por cento).
Em 02 de setembro de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUTO TAUFNER
Presidente
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