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[ATOS DO PLENÁRIO]
RESOLUÇÃO TC Nº 303, DE 18 DE ABRIL DE 2017
Disciplina os procedimentos de Investigação Preliminar, Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar em face de
servidores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
e dá outras providências.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no
uso das competências que lhe confere o art. 3º e 15 da Lei Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de 2012, e art. 3º, 22 e 428,
inciso II da Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013; e
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no artigo 37, caput, da
Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar os procedimentos de
investigação preliminar, sindicância e de processo administrativo disciplinar no âmbito deste Tribunal;
CONSIDERANDO o regime disciplinar para o servidor público civil do
Estado do Espírito Santo, disposto na Lei Complementar Estadual nº
46, de 31 de janeiro de 1994 e alterações;
CONSIDERANDO as Diretrizes de Controle Externo relacionadas à
temática “Corregedorias: instrumentos de eficiência, eficácia e efetividade dos Tribunais de Contas do Brasil” estabelecidas na Resolução
Conjunta Atricon-CCOR n° 01/2014;
RESOLVE:
Disciplinar os procedimentos de Investigação Preliminar, Sindicância
e de Processo Administrativo Disciplinar em face de servidores do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º O servidor público que tomar conhecimento de irregularidade
ou ilegalidade, em razão do cargo ou função que ocupa, deverá comunicar o fato imediatamente ao seu superior hierárquico, que cientificará à Corregedoria.
Parágrafo único Na hipótese de envolvimento do superior hierárquico
na infração disciplinar, a comunicação deverá ser efetuada diretamente à Corregedoria.
Art. 2º Compete ao corregedor promover a apuração imediata das
ilegalidades e irregularidades praticadas por servidores, no serviço
público, mediante investigação preliminar ou por meio das comissões
de sindicância e processo administrativo disciplinar.
Art. 3º. Ao procedimento de sindicância, quando dela houver a possibilidade de decorrer a aplicação da penalidade de advertência, e ao
processo administrativo disciplinar, deve-se observar:
I – os princípios constitucionais que regem a administração pública;
II – a indisponibilidade do interesse público;
III – a fundamentação das decisões;
IV – o impulso de ofício, sem prejuízo de provocação pela parte interessada;
V – o formalismo moderado;
VI – a busca da verdade real;
VII – a tipicidade das infrações disciplinares;
VIII – o devido processo legal;

IX – o direito a ampla defesa e do contraditório.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, às
investigações preliminares.
CAPÍTULO II
PROCEDIMENTOS INICIAIS E PREPARATÓRIOS
Seção I
Das Representações e Denúncias
Art. 4º As representações e denúncias de irregularidade ou ilegalidade, praticadas pelo servidor poderão ser apresentadas por qualquer
pessoa, exigindo-se, para tanto, a narrativa dos fatos em linguagem
clara e objetiva com as circunstâncias, a identificação do servidor
público envolvido, acompanhada dos indícios da irregularidade ou ilegalidade.
§ 1º. Ausentes os elementos de admissibilidade previstos no caput
deste artigo, a representação ou a denúncia poderão ser arquivadas,
mediante decisão fundamentada do corregedor.
§ 2º. A representação ou denúncia cuja autoria não seja identificada,
desde que fundamentada, poderá ensejar a sua apuração.
Art. 5º Recebida a representação ou denúncia ou tendo ciência, por
qualquer meio, de indício de infração disciplinar, competirá ao corregedor, por decisão fundamentada:
determinar seu arquivamento liminar, quando o fato noticiado não
constituir infração disciplinar ou quando inexistirem indícios mínimos
de autoria ou da ocorrência do fato e não seja possível supri-los, hipótese em que não será autuada;
instaurar o processo de investigação preliminar com o objetivo de se
buscar elementos que subsidiem seu convencimento;
solicitar ao presidente do Tribunal a instauração de sindicância ou
de processo administrativo disciplinar, quando houver necessidade de
apuração pelas respectivas comissões.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso I, a Corregedoria dará ciência
às partes, quando qualificadas.
Seção II
Da Investigação Preliminar
Art. 6º. A investigação preliminar é um procedimento facultativo, sumário, sigiloso e investigativo, instaurado pelo corregedor, com o objetivo de coletar indícios mínimos da ocorrência da infração disciplinar
e da sua autoria e de complementar a denúncia, representação ou
notícia do fato, quando necessário, a fim de verificar o cabimento da
instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar.
§ 1º O prazo para a realização da investigação preliminar é de 30
(trinta) dias, prorrogáveis por igual período.
§ 2° Encerrada a investigação preliminar, caberá ao corregedor decidir, conforme o caso, pelo seu arquivamento ou pela abertura de
sindicância, processo administrativo disciplinar, adoção de termo de
ajustamento de conduta, termo circunstanciado ou outra medida cabível, prevista em norma específica.
§ 3º Em caso de arquivamento da investigação preliminar, a Corregedoria dará ciência ao presidente do Tribunal e às partes, quando
qualificadas nos autos.
Art. 7º Da investigação preliminar não poderá decorrer nenhuma punição, por se tratar de procedimento inquisitorial, prévio à acusação,
decorrente do dever de apuração, em atendimento aos princípios da
economicidade e eficiência.
Art. 8º Caso seja determinada a instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, os autos da investigação preliminar
servirão de peça informativa.
Art. 9º A existência de novos elementos que indiquem a ocorrência
de infração disciplinar poderá ensejar o desarquivamento dos autos
pelo corregedor.
CAPÍTULO III

Corpo Deliberativo - Conselheiros

Conselheiros-substitutos

Ministério Público Especial de Contas - Procuradores

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
José Antônio Almeida Pimentel - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Domingos Augusto Taufner - Ouvidor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Sérgio Manoel Nader Borges

Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva

Luciano Vieira- Procurador-Geral
Luis Henrique Anastácio da Silva
Heron Carlos Gomes de Oliveira
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DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Seção I
Disposições Gerais
Art. 10 A sindicância é o procedimento realizado por comissão permanente, por meio do qual são coletados elementos indiciários quanto à
materialidade e à autoria da infração disciplinar e também para apurar fatos infracionais cometidos por servidores, passíveis de aplicação
da penalidade de advertência.
Parágrafo único. A sindicância deverá ser instaurada sempre que se
apresentar como o procedimento mais eficiente para averiguação sumária e obtenção de informações ou esclarecimentos necessários à
apuração dos fatos noticiados.
Art. 11 Se, no decorrer dos trabalhos de sindicância, houver evidência
da autoria e da materialidade da infração que justifique a aplicação de
penalidade mais gravosa, caberá à comissão sugerir ao corregedor a
instauração de processo administrativo disciplinar.
Parágrafo único. O relatório da sindicância integrará o inquérito administrativo do processo administrativo disciplinar
Art. 12 O processo administrativo disciplinar visa apurar a responsabilidade do servidor público pela infração disciplinar praticada no
exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições
do cargo em que se encontre investido.
Art. 13 São fases da sindicância e do processo administrativo disciplinar:
I – instauração, com a publicação de seu respectivo ato;
II – instrução processual, que compreende o inquérito administrativo,
a defesa e o relatório conclusivo;
III – julgamento.
Art. 14 A comunicação dos atos e decisões nos processos de sindicância e administrativo disciplinares será realizada com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo e por e-mail, quando indicado pelo servidor e seu procurador,
quando houver, à exceção do disposto nos artigos 18, 29, §1º e 33
desta Resolução.
§ 1º O servidor e seu procurador, quando houver, deverão manter
atualizados os telefones de contato, endereços residenciais, profissionais e eletrônicos, bem como comunicar à comissão processante
caso haja alteração.
Seção II
Da Instauração
Art. 15 A sindicância e o processo administrativo disciplinar serão
instaurados por portaria do presidente do Tribunal, a ser publicada
no Diário Oficial Eletrônico do Órgão, por solicitação do corregedor.
Art. 16 O prazo para a conclusão da sindicância e do processo administrativo disciplinar constará da portaria e será de 30 (trinta) e de 60
(sessenta) dias, respectivamente, contados da data da publicação de
sua instauração.
Parágrafo único. O prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação
prévia e fundamentada da comissão.
Art. 17 Instaurado o processo de sindicância ou processo administrativo disciplinar, caberá às comissões examinar a existência de possível
situação que torne o processo juridicamente inviável.
Parágrafo único. São situações que tornam juridicamente inviável a
sindicância e o processo administrativo disciplinar:
I - falta de identificação do servidor investigado;
II - ausência de acusação objetiva;
III - não ser o fato infração disciplinar;
IV - a prescrição evidente;
V - a morte do acusado.
Art. 18 Constatada a viabilidade jurídica do processo, a comissão expedirá notificação, cientificando o investigado e a sua chefia imediata
sobre o processo instaurado.
§ 1º A notificação ao investigado será realizada por meio de mandado
expedido pelo presidente da comissão, e-mail institucional com aviso
de recebimento ou carta registrada com aviso de recebimento – AR,
juntando-se ao processo o comprovante do envio, a fim de que o investigado possa exercer o direito de acompanhar os atos processuais
pessoalmente ou por intermédio de procurador.
§ 2º No caso de recusa do investigado em apor o ciente na cópia da
notificação, o responsável pela notificação registrará o ocorrido em
termo circunstanciado, dando-se por cientificado o investigado.
§ 3º Caso o investigado esteja em local incerto ou não sabido ou haja
suspeita de ocultação, será procedida a cientificação por edital no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo.
§ 4º Para efeito de notificação, o investigado será considerado em
local incerto ou não sabido se após 3 (três) tentativas o mesmo não
for localizado.
Seção III
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Da Instrução Processual
Subseção I
Do Inquérito Administrativo
Art. 19 No inquérito administrativo, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis,
objetivando a coleta de provas, podendo requerer serviços técnicos e
perícias, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.
§ 1º É permitido o uso de prova emprestada, assegurando-se o direito
ao contraditório.
§ 2º Para audiências e diligências, o investigado será notificado com
antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.
§ 3º A comunicação dos atos processuais ao advogado ou defensor
dativo designado independe da notificação ao investigado.
Art. 20 É assegurado ao investigado o direito de arrolar e reinquirir
testemunhas, produzir provas e contraprovas, formular quesitos e indicar assistente técnico.
§ 1° O presidente da comissão indeferirá a prova requerida pela defesa quando:
I - versar sobre fatos já provados;
II - não tiver nexo com o objeto tratado nos autos;
III - for de produção impossível;
IV - tiver relação com fato sobre o qual a lei exige forma própria de
provar;
§2º O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados
impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para
os esclarecimentos dos fatos.
§3º Das negativas prevista nos parágrafos anteriores caberá pedido
de reconsideração sem efeito suspensivo ao corregedor, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias contado da data de ciência da decisão.
Art. 21 Na inquirição das testemunhas serão ouvidas primeiro as arroladas pela comissão, em seguida, as arroladas pela defesa, interrogando-se o investigado ao final.
§ 1º As testemunhas serão intimadas para depor por carta registrada com aviso de recebimento ou mandado expedido pelo presidente
da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do intimado, ser
anexada aos autos.
§ 2º Em se tratando de servidor do Tribunal, o presidente da comissão
poderá intimá-lo para prestar depoimento, devendo o mesmo ser dispensado por seu superior hierárquico, pelo tempo necessário.
§ 3º Caso a testemunha seja servidor público de outro órgão, a expedição da intimação será comunicada ao chefe da unidade organizacional respectiva, com a indicação de dia e hora da inquirição.
§ 4º Dos mandados deverá constar a advertência de que o não comparecimento sem justificativa no dia, hora e local indicados pela autoridade processante poderá caracterizar crime de desobediência e,
também, para os servidores ou empregados públicos, infração disciplinar.
§ 5º Em caso de não comparecimento injustificado de servidor público
de outro órgão, o presidente da comissão comunicará o fato ao chefe
da unidade organizacional onde estiver lotado, para adoção das providências cabíveis.
Art. 22 As testemunhas serão inquiridas separadamente e prestarão
compromisso de depoimento, sob pena de incorrer na prática do crime de falso testemunho.
§ 1º As testemunhas não poderão se negar à obrigação de depor,
salvo por proibição legal, nos termos do art. 207 do Código de Processo Penal.
§ 2º Quando a comissão entender necessário, caso não haja questionamentos complementares, as testemunhas serão reinquiridas apenas para confirmar ou negar fatos e declarações anteriores.
Art. 23 A comissão poderá arrolar quantas testemunhas entender necessárias a elucidação dos fatos.
§ 1º. Serão admitidas até 8 (oito) testemunhas arroladas pela defesa,
cabendo ao investigado o ônus de indicar o endereço, qualificação
e demais informações necessárias para a realização das intimações.
§ 2º. O investigado poderá comprometer-se a levar a testemunha por
ele arrolada à audiência, independente de intimação, presumindo-se,
caso não compareça, que desistiu de ouvi-la.
Art. 24 A testemunha enferma, que esteja em condições de prestar
depoimento sem se dirigir à sede dos trabalhos da comissão, poderá
ser inquirida onde estiver, nos termos do artigo 220 do Código de
Processo Penal, facultando, nesses casos, a utilização de meios eletrônicos para sua oitiva.
Art. 25 O investigado e o seu procurador poderão assistir à inquirição
das testemunhas, sendo-lhes vedado interferir nas perguntas e respostas, podendo fazer questionamentos por intermédio do presidente
da comissão.
Art. 26 O depoimento das testemunhas e o interrogatório serão prestados oralmente e reduzidos a termo, não sendo permitido trazê-los
por escrito.
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Art. 27 A Comissão poderá utilizar recursos de gravação magnética,
estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada
a obter maior fidelidade das informações.
Art. 28 No caso de depoimentos contraditórios ou que se infirmem,
proceder-se-á a acareação entre as testemunhas.
Art. 29 Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do investigado.
§ 1° A intimação para o interrogatório do investigado se dará na forma
estabelecida nos parágrafos 1º ao 3º, do artigo 21 desta Resolução.
§ 2º A impossibilidade de comparecimento do interrogado por 2
(duas) vezes, por qualquer motivo, ensejará o seguimento do feito,
cabendo a realização de nova tentativa após a citação do investigado.
§ 3º No caso de mais de um investigado, cada um deles será ouvido
separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre
fatos ou circunstâncias, poderá ser promovida a acareação entre eles.
§ 4º Ao interrogado é assegurado o direito de permanecer em silêncio, não importando em confissão, devendo o presidente da comissão
comunicar-lhe dessa garantia.
§ 5º No interrogatório do investigado aplica-se, no que couber, o art.
187 do Código de Processo Penal.
Art. 30 A perícia é indispensável quando o esclarecimento do fato
depender de conhecimento especializado de perito.
§ 1º O investigado ou seu procurador serão intimados com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar sobre a
perícia, os peritos e os quesitos.
§ 2º O investigado poderá apresentar quesitos próprios e indicar assistente técnico para acompanhar a perícia, cujo rito da realização
seguirá, no que couber, o previsto nos arts. 159 e seguintes do Código
de Processo Penal.
§ 3º A perícia será realizada preferencialmente por órgão técnico da
administração pública, perito oficial ou servidor público federal, estadual ou municipal com habilitação técnica.
§ 4º Inexistindo pessoa apta nas condições expostas no parágrafo
anterior, a perícia será realizada por pessoa idônea escolhida pela
comissão dentre os que tiverem habilitação técnica.
§ 5º A prova pericial acarreta o sobrestamento do processo até a
apresentação do laudo requerido.
§ 6º Todos os que atuarem na fase de perícia deverão prestar compromisso de sigilo e de bem e fielmente desempenhar seu encargo,
sob pena de responsabilidade.
Art. 31 Se, no curso do processo, forem apurados novos fatos ou
coautoria não apontada na fase inicial, o investigado será notificado
dos fatos novos.
§ 1º Ao servidor incluído no processo, será oferecida oportunidade
para se manifestar sobre os atos até então produzidos, podendo requerer a repetição daqueles que lhe forem manifestamente prejudiciais.
§ 2º Se a inclusão dos novos fatos ou novos servidores prejudicar o
andamento do processo na fase em que se encontra, ou por qualquer
motivo mostrar-se conveniente dar continuidade à instrução sem o
aditamento, a comissão poderá optar pela recomendação de instauração de novo procedimento para apuração dos fatos.
Art. 32 Concluído o inquérito administrativo e municiado dos elementos de provas colhidos durante esta fase, a comissão elaborará o Termo de Indiciação, que conterá exposição sucinta e precisa dos fatos
arrolados que demonstrem a materialidade e autoria infracional do
investigado.
Parágrafo único. Após a elaboração do Termo de Indiciação, o investigado será denominado de indiciado.
Subseção II
Da Defesa
Art. 33 O indiciado será citado pessoalmente por mandado expedido
pelo presidente da comissão para apresentação de defesa escrita no
prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá juntar documentos, arrolar testemunhas e produzir provas.
§ 1º O Termo de Indiciação será encaminhado juntamente com o
mandado de citação.
§ 2º Havendo dois ou mais indiciados, o prazo para a apresentação
de defesa será comum.
§ 3º O prazo para a apresentação de defesa poderá ser prorrogado por uma vez, desde que haja solicitação prévia que demonstre a
necessidade de obtenção de dados ou documentos indispensáveis,
assim reconhecidos pela comissão.
§ 4º O indiciado e o procurador constituído nos autos deverão comunicar à comissão processante qualquer alteração em seus telefones
de contato, correios eletrônicos e endereços, nos quais receberão intimações e notificações.
§ 5º O indiciado e seu procurador poderão ter vista do processo na
repartição e requerer cópia mediante solicitação ao presidente da comissão, hipótese em que arcarão com os respectivos custos.
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Art. 34 A citação pessoal do indiciado será cumprida por pelo menos
dois servidores, sendo um deles membro da comissão.
Parágrafo único. Havendo recusa em receber o mandado de citação,
o indiciado será considerado citado, cabendo ao membro da comissão
lavrar certidão circunstanciada com a narrativa dos fatos.
Art. 35 Havendo suspeita de ocultação do indiciado, o membro da comissão certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa,
na forma estabelecida nos artigos 252 a 254 do Código de Processo
Civil.
Parágrafo único. Não tendo sido localizado o indiciado, por meio da
citação por hora certa, a comissão lavrará certidão circunstanciada
com a narrativa dos fatos e realizará a citação por edital.
Art. 36. O indiciado que se encontrar em local incerto ou não sabido
será citado por edital a ser publicado através de publicação no Diário
Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
por três vezes consecutivas, para apresentação de defesa no prazo de
15 (quinze) dias, a partir da última publicação do edital.
Art. 37 O prazo para a apresentação de defesa contar-se-á:
I - da juntada do mandado, devidamente cumprido, aos autos;
II - da data da última publicação do edital de citação;
III - da data declarada na certidão de que trata o art. 34, parágrafo
único.
Art. 38 O indiciado citado que não apresentar a defesa no prazo será
considerado revel.
§ 1º A revelia será declarada em termo próprio a ser juntado aos
autos do processo pela comissão.
§ 2º Para defender o indiciado revel, o presidente da comissão designará um defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo
superior ou de mesmo nível do ocupado pelo indiciado, e possuir graduação em Direito.
§ 3º O defensor dativo, quando servidor público do Tribunal, será dispensado das suas atividades rotineiras pelo prazo da apresentação da
defesa, atuando sob regime de dedicação exclusiva na Corregedoria.
Subseção III
Do Relatório Conclusivo
Art. 39 Recebida a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo
quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, no prazo de 15
dias, no qual resumirá as peças principais dos autos e mencionará as
provas em que se baseou para formar a sua convicção.
Parágrafo único. O prazo fixado no caput poderá ser prorrogado, mediante solicitação prévia e fundamentada da comissão dirigida ao corregedor, em razão da natureza e complexidade dos fatos analisados
ou da quantidade de defesas a apreciar.
Art. 40. O relatório concluirá pela exclusão de responsabilidade disciplinar do indiciado quando a comissão constatar:
I - inexistir prova da existência do fato;
II – não constituir o fato infração disciplinar;
III – existir prova de que o servidor indiciado não concorreu para a
infração disciplinar;
IV – inexistir prova de ter o servidor indiciado concorrido para a infração disciplinar;
V – existiram circunstâncias que excluam a ilicitude da infração disciplinar ou isentem o indiciado da aplicação de penalidade;
VI – não existir prova suficiente para a condenação.
Art. 41 Quando a comissão concluir pela responsabilidade do indiciado, deverá consignar no relatório conclusivo a avaliação sobre a conduta do servidor, registrando a presença de dolo ou culpa, o perfil do
servidor, a repercussão do ato infracional na ordem interna e externa,
eventuais circunstâncias atenuantes e agravantes e os antecedentes
funcionais, além de indicar o dispositivo legal ou regulamentar transgredido e a penalidade cabível.
§ 1º São circunstâncias agravantes:
I – a premeditação;
II – pratica continuada de ato ilícito;
III – o conluio com outro servidor ou particular;
IV – a reincidência;
V – a comprovada má fé ou dolo do indiciado, nos termos do art. 18
do Código Penal;
VI – o cometimento do ilícito:
mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte o processo disciplinar;
com abuso de autoridade;
em público.
§ 2º. São circunstâncias atenuantes:
I – prática de ações, de forma espontânea, no sentido de reparar
o dano antes do julgamento ou minorar as consequências dos seus
atos;
II - pouca prática ou ausência de treinamento na atividade desenvolvida;
III - mínima cooperação no cometimento da infração;
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IV – cometimento de infração sob coação de superior hierárquico ou
sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto de
terceiros;
V – confissão espontânea da autoria da infração disciplinar, ignorada
ou imputada a outrem;
VI – prestação de mais de 5 (cinco) anos de serviço com bom comportamento, antes da infração;
VII – quaisquer outras causas que hajam concorrido para a prática do
ilícito, revestidas do princípio de justiça e de boa-fé.
Art. 42 O membro da comissão que discordar do posicionamento dos
demais, deverá elaborar relatório conclusivo em separado, expressando suas conclusões e motivos da divergência, podendo ser acolhido ou não pela autoridade julgadora.
Art. 43 Se as provas dos autos levarem à conclusão de que a infração foi cometida por outro servidor, a comissão deverá sugerir, de
forma fundamentada, além da absolvição do indiciado, a instauração
de processo para responsabilização do servidor apontado como autor
do ato infracional.
Art. 44 Se a comissão entender que há indícios de prática de crime ou
de ato de improbidade administrativa sugerirá, no relatório conclusivo, a expedição de ofício ao Ministério Público do Estado do Espírito
Santo.
Parágrafo único. Tendo sido identificada a ocorrência de dano ao erário, a comissão recomendará a instauração de Tomada de Contas Especial pelo presidente do Tribunal.
Art. 45 O relatório conclusivo poderá conter recomendações ao corregedor e ao presidente do Tribunal, a fim de aprimorar as rotinas
administrativas do Tribunal ou os trabalhos de controle externo.
Art. 46 O processo disciplinar instruído com o relatório conclusivo,
será remetido ao corregedor do Tribunal.
Art. 47 Recebidos os autos e examinada a regularidade do processo,
o corregedor elaborará seu voto e encaminhará ao presidente em até
30 (trinta) dias.
§ 1º. O corregedor poderá adotar capitulação legal diversa da indicada pela comissão, devendo fundamentar sua discordância, sem que
tal ato implique cerceamento de defesa.
§ 2º. Recebidos os autos, o presidente convocará, no prazo de até 10
(dez) dias, sessão administrativa reservada para julgamento.
Seção IV
Do Julgamento
Art. 48 Após inclusão em pauta, o Plenário do Tribunal julgará o feito
em sessão administrativa reservada em até 60 (sessenta) dias e o encaminhará ao presidente para, em até 5 (cinco) dias, aplicar sanção e
determinar a anotação no registro funcional, se for o caso.
Art. 49 A responsabilidade administrativa do servidor será afastada
no caso de absolvição em processo criminal que conclua pela inexistência do fato ou pela negativa da sua autoria.
Art. 50 Haverá impossibilidade da aplicação de penalidade, nas seguintes circunstâncias:
I – morte do servidor;
II – reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do indiciado;
III – existência de decisão judicial impedindo a aplicação da penalidade em processo administrativo disciplinar.
§ 1º Será dada ciência às partes interessadas acerca da decisão de
julgamento, na forma do artigo 14 desta Resolução.
Art. 51 Quando o Plenário entender que há indícios de prática de crime ou de ato de improbidade administrativa determinará a remessa
de cópia do processo administrativo disciplinar ao Ministério Público
do Estado do Espírito Santo.
Seção V
Do Pedido de Reconsideração
Art. 52 Da decisão de julgamento caberá, uma única vez, pedido de
reconsideração ao Plenário no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo.
§ 1º. O pedido de reconsideração de que trata este artigo deverá ser
encaminhado no prazo de 5 (cinco) dias ao conselheiro competente
para relatar os feitos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, que elaborará seu voto e encaminhará ao presidente em até
30 (trinta) dias.
§ 2º. Recebidos os autos, o presidente convocará, no prazo de até 10
(dez) dias, sessão administrativa reservada para julgamento.
§ 3º. Após inclusão em pauta, o Plenário do Tribunal julgará o feito
em até 60 (sessenta) dias e o encaminhará ao presidente para, em
até 5 (cinco) dias, aplicar sanção e determinar a anotação no registro
funcional, se for o caso.
Art. 53 O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo
do relator.
Art. 54 Em caso de provimento do pedido de reconsideração, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado.
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CAPÍTULO IV
DA REVISÃO DO PROCESSO
Art. 55 A sindicância ou o processo administrativo disciplinar poderão
ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada, observado o
parágrafo único do artigo 71 desta Resolução.
Art. 56 A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui
fundamento para revisão, devendo ser demonstrado:
I – o surgimento de provas não consideradas no processo disciplinar;
ou
II – a existência de fatos ou circunstâncias não apreciadas no processo disciplinar, capazes de alterar seu resultado.
Art. 57 A petição de revisão será dirigida ao presidente do Tribunal
que, após exercer o juízo de admissibilidade, determinará sua autuação em apenso ao processo originário, encaminhando o feito à
Corregedoria, no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 1º Recebidos os autos, a Corregedoria encaminhará o feito, em até
5 (cinco) dias, à comissão competente que, no prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual período, apresentará o relatório
conclusivo.
§ 2º Aplicam-se aos trabalhos da comissão, no que couber, as normas
e procedimentos aplicados ao inquérito administrativo.
Art. 58 Concluída a revisão pela comissão, serão os autos remetidos
ao corregedor que os encaminhará, em até 5 (cinco) dias, ao presidente para, no prazo de 30 (trinta) dias, elaborar seu voto e convocar
sessão administrativa reservada para julgamento.
Art. 59 Após inclusão em pauta, o Plenário do Tribunal julgará o feito
em até 60 (sessenta) dias e o encaminhará ao presidente para, em
até 5 (cinco) dias, aplicar sanção e/ou determinar a anotação no registro funcional, conforme o caso.
Art. 60 Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a
penalidade aplicada ou reintegrado o servidor público, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do
cargo em comissão, que será convertida em exoneração.
Art. 61 Do julgamento da revisão não poderá resultar agravamento
de penalidade.
CAPÍTULO V
DO AFASTAMENTO PREVENTIVO
Art. 62 verificando a existência de indícios de responsabilidades a
comissão poderá solicitar ao corregedor o afastamento do servidor do
exercício do cargo pelo prazo de até 90 (noventa) dias, como medida
cautelar, a fim de que o mesmo não venha a influir na apuração da
irregularidade.
§1º Estando de acordo com a solicitação da comissão, o corregedor
proporá ao presidente do Tribunal, o afastamento, observando, quanto à remuneração, os termos dispostos no parágrafo único do art. 250
da Lei Complementar n° 46/1994.
§ 2º O afastamento poderá ser prorrogado por até 60 (sessenta)
dias, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído
o processo.
§ 3º A portaria de afastamento do servidor deverá ser publicada no
Diário Eletrônico do TCEES e constar a determinação de que o servidor afastado ficará à disposição do Tribunal, bem como da comissão
processante durante o horário normal do expediente, em local certo e
conhecido, a contar da ciência do ato.
§ 4º O não atendimento pelo servidor à determinação disposta no
parágrafo anterior configura prática de nova irregularidade e impõe a
instauração de novo procedimento administrativo disciplinar e o desconto dos dias ausentes.
CAPÍTULO VI
DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
Art. 63 Havendo dúvida sobre a sanidade mental do processado, a
comissão proporá ao corregedor que o servidor seja submetido a exame por junta médica designada pelo órgão de previdência oficial do
Estado do Espírito Santo.
Parágrafo único. Acatado o incidente, o corregedor oficiará ao órgão
oficial de previdência do Estado em até 15 (quinze) dias.
Art. 64 São quesitos fundamentais ao esclarecimento da insanidade
mental:
I - se o servidor é portador de insanidade mental e qual é a classificação da doença;
II - se a enfermidade mental interfere na capacidade de discernimento;
III - se a enfermidade estava presente à época dos fatos ou se foi
superveniente;
IV - se o servidor é ou não clinicamente responsável.
Art. 65 O incidente de insanidade mental será processado em autos
apartados e apensos ao processo principal, após a expedição do laudo
pericial.
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Art. 66 Nos casos em que elementos constantes dos autos apontem
para a possível dependência química ou depressão do processado,
desde que haja nexo com o mérito do processo, será igualmente efetuada perícia.
Art. 67 Constatada a enfermidade, a comissão encerrará a instrução
e, em relatório, recomendará que o servidor seja afastado para tratamento.
CAPÍTULO VII
DA PRESCRIÇÃO
Art. 68 As penas disciplinares prescreverão conforme disposto na Lei
Complementar nº 46/1994.
Art. 69 O evento punível na esfera administrativa prescreverá:
I - em cinco anos, quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de função de confiança ou de
cargo em comissão;
II - em dois anos, quanto às faltas sujeitas à pena de suspensão;
III - em cento e oitenta dias, nos demais casos.
Parágrafo único. A infração disciplinar também prevista na lei penal
como crime ou contravenção prescreverá juntamente com este.
Art. 70 O prazo da prescrição contar-se-á do evento punível ou de seu
conhecimento pelo Tribunal.
Parágrafo único. Em se tratando da revisão do processo, a prescrição
contar-se-á da data em que forem conhecidos os novos atos, fatos ou
circunstâncias que deram motivo ao pedido de revisão.
Art. 71 A instauração de sindicância ou de processo administrativo
disciplinar interrompe a prescrição.
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 72 Compete ao presidente do Tribunal a aplicação de penalidades
disciplinares praticadas pelos servidores, conforme art. 13, VII da Lei
Complementar 621/2012.
Art. 73 Se um mesmo servidor estiver respondendo a mais de um
processo disciplinar, todos deverão ter prosseguimento até o seu julgamento final, independentemente da pena aplicada em cada um,
inclusive, em caso de demissão anterior.
Art. 74 Ações na esfera judicial contra servidor público investigado
ou indiciado, e cujos fatos deem ensejo a processo disciplinar, não
acarretarão o sobrestamento do processo.
Art. 75 Os prazos em processo administrativo disciplinar serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o
do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte,
o prazo vencido em dia em que não haja expediente.
Art. 76 Para a instrução processual, a comissão poderá utilizar-se de
aparelhos de videoconferência, com o objetivo de tornar mais célere
o trâmite processual, observadas as garantias constitucionais, bem
como requerer compartilhamento de dados com outros entes da administração e autoridades policiais e judiciais, obedecendo, em todos
os casos, às condições da legislação específica.
Art. 77 A extrapolação dos prazos previstos nesta Resolução pela
comissão, pelo corregedor ou pela autoridade julgadora não implica
nulidade processual.
Parágrafo único. O membro da comissão ou autoridade competente
que der causa à não conclusão da instrução processual no prazo estabelecido neste artigo, ficará sujeito às penalidades inscritas no art.
231, da LC 46/01994, salvo motivo justificado.
Art. 78 Aplica-se ao processo administrativo disciplinar de natureza
ética, no que couber, os dispositivos desta Resolução.
Art. 79 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário, resguardados os atos processuais já praticados e as fases já consumadas.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2017.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro presidente
JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Conselheiro vice-presidente
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro corregedor
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro ouvidor
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro substituto
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
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RESOLUÇÃO TC Nº 304, DE 18 DE ABRIL DE 2017
Dispõe sobre as correições ordinárias e extraordinárias no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no
uso de suas atribuições legais e constitucionais e nos termos do artigo
3° e 15, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012 e
o art. 3º, 22 e art. 428, inciso II da Resolução TC 261, de 4 de junho
de 2013;
CONSIDERANDO a necessidade de avaliar e monitorar o desempenho das ações de controle externo do TCEES;
CONSIDERANDO a necessidade de fortalecimento das Corregedorias
como instrumentos de eficiência, eficácia e efetividade do Tribunal,
conforme disposto nas Diretrizes de Controle Externo estabelecidas na
Resolução Conjunta Atricon-CCOR 01/2014.
RESOLVE:
Disciplinar as atividades de correição ordinária e extraordinária nas
unidades que compõe a estrutura do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. Para os fins do disposto nesta Resolução, considera-se:
Correição: a atividade mediante a qual o corregedor afere a regularidade, a economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade da
execução dos trabalhos desenvolvidos por todas as unidades que integram a estrutura organizacional do TCEES.
Plano Anual de Correição: planejamento das correições a serem realizadas no exercício.
Achado de correição: qualquer fato significativo comprovado nos autos, passível de providências retificadoras ou de medidas disciplinares.
Seção I
Competências do Corregedor
Art. 2°. Compete ao corregedor instaurar e coordenar as atividades
de correição, de forma a contribuir para a melhoria do desempenho
e aperfeiçoamento de processos de trabalho das unidades do TCEES.
Art. 3º. Compete ao corregedor, com auxílio da corregedoria, no exercício da atividade correcional:
orientar os servidores e membros do Tribunal para o fiel cumprimento
dos deveres e obrigações legais e regulamentares no exercício de suas
funções;
verificar a fiel execução das atividades e o cumprimento dos deveres
e das obrigações legais e regulamentares das unidades do Tribunal,
mediante realização de correições;
efetuar o planejamento anual da atividade correcional, encaminhando-o aos membros do Tribunal, para conhecimento;
propor providências, quando constatar irregularidades, ao Plenário ou
ao presidente do Tribunal, conforme o caso;
sugerir medidas para melhoria de desempenho e aperfeiçoamento de
processos nas unidades ao presidente do Tribunal;
solicitar ao presidente do Tribunal recursos humanos, equipamentos
e materiais, bem como apoio técnico necessários ao desempenho de
tarefas específicas e à realização de correições;
requisitar às unidades do Tribunal informações sobre andamento de
suas atividades;
exercer outras atribuições necessárias ao fiel desempenho da função
de corregedor conferidas por lei ou por ato normativo.
Seção II
Comissões de Correições
Art. 4º. O corregedor nomeará, por portaria e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do início dos trabalhos, a comissão de correição, que será composta por, no mínimo, três servidores efetivos
preferencialmente lotados na Corregedoria, indicando dentre eles, um
coordenador.
§ 1º A comissão terá caráter temporário e será convocada especialmente para atender ao Plano Anual de Correição, extinguindo-se ao
fim dos trabalhos.
§ 2º Durante o período de correição, o servidor convocado para integrar a comissão poderá ser dispensado de exercer as atribuições do
cargo ou função que ocupa.
§ 3º Na ausência ou impedimento do servidor convocado, o corregedor designará um substituto, a fim de se evitar descontinuidade dos
trabalhos.
§ 4º Salvo disposição expressa em contrário, os assuntos relativos à
correição devem ser guardados em sigilo, sob pena de responsabilidade funcional.
§ 5º  O Tribunal de Contas promoverá cursos periódicos de capacitação para formação de servidores aptos a atuar nos procedimentos
correcionais.
Seção III
Modalidades e Abrangência das Correições
Art. 5º. Constituem modalidades de correição:
ordinária: atividades de fiscalização, controle e orientação desenvolvidas pela corregedoria, de forma rotineira e periódica, realizadas a
partir de cronograma fixado no Plano Anual de Correição; e
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extraordinária: atividades de fiscalização desenvolvidas pela Corregedoria, não contempladas no Plano Anual de Correição, determinadas
pelo corregedor de ofício ou mediante solicitação de membros do TCEES e do Ministério Público de Contas ou de responsável por unidade
do Tribunal.
§ 1º A solicitação de realização de correição extraordinária será direcionada à Corregedoria, por meio de protocolo, acompanhada de
justificativa, cabendo ao corregedor avaliar a sua pertinência, relevância e materialidade nos casos em que a solicitação não decorra de
determinação Plenária ou do presidente do Tribunal.
§ 2º Do indeferimento da solicitação, caberá recurso ao presidente do
Tribunal, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da intimação pessoal do solicitante.
§ 3º Sempre que decidir pela realização de correição extraordinária, o
corregedor comunicará o fato ao presidente do Tribunal.
Art. 6º. A correição, quanto à abrangência, classificar-se-á como:
geral: averiguação ampla das atividades ou procedimentos de trabalho de unidade(s) do Tribunal; ou
específica: averiguação de determinados aspectos de atividades ou de
procedimentos de trabalho de unidade(s) do Tribunal.
CAPÍTULO II
CORREIÇÃO ORDINÁRIA
Seção I
Plano Anual de Correição
Art. 7º. O Plano Anual de Correição será elaborado pela Corregedoria
e aprovado pelo corregedor.
§ 1º O corregedor divulgará até término do mês de abril de cada
ano, por meio de portaria a ser publicada no Diário Oficial Eletrônico
do Tribunal e no portal da corregedoria, o Plano Anual de Correição,
contendo o respectivo cronograma de correições e a indicação da(s)
unidade(s) a ser correcionada.
§ 2º O corregedor, por motivo devidamente justificado, poderá alterar
o Plano Anual de Correição, republicando-se as alterações na forma
do §1º deste artigo.
Seção II
Atividades
Art. 8º. As atividades de correição ordinária avaliarão, conforme o
objeto, os seguintes aspectos:
economicidade, eficiência, eficácia e efetividade da execução do trabalho desenvolvido pela unidade correcionada;
conformidade dos trabalhos desenvolvidos com a legislação e atos
normativos;
cumprimento dos prazos legais e tempo de permanência de documentos e processos no setor;
cumprimento dos planos e metas institucionais e dos indicadores de
desempenho;
cumprimento das deliberações do Tribunal Pleno, das Câmaras, do
Presidente, do Corregedor ou dos Relatores dos processos;
condutas e deveres funcionais dos servidores e membros do Tribunal;
boas práticas de gestão passíveis de adoção por outras unidades;
contribuições pessoais dignas de destaque.
Seção III
Procedimento
Art. 9º. A correição será realizada por meio de entrevistas, aplicação
de questionários, análise de processos, papéis, documentos, cadastros, registros, relatórios gerenciais, manuais, indicadores de desempenho, metas institucionais, banco de dados de sistemas informatizados, planos institucionais, documentos e atos normativos do TCEES,
sem prejuízo de outros procedimentos estabelecidos pelo corregedor.
§1º O não preenchimento ou a devolução intempestiva de questionário ou a sonegação de informações ou documentos poderá ensejar a
responsabilidade administrativa do responsável e a adoção das medidas administrativas e disciplinares cabíveis.
§ 2º No desenvolvimento dos trabalhos de correição não haverá interrupção da distribuição ou da tramitação de processos, nem a suspensão dos trabalhos da unidade correcionada, salvo deliberação expressa do corregedor em sentido contrário.
Art. 10. As correições poderão ser suspensas ou interrompidas por
decisão fundamentada do corregedor, comunicando-se a unidade correcionada.
Art. 11.  A comissão reunirá a portaria de designação dos membros
da comissão de correição, o plano de correição, os relatórios e outros
documentos necessários, cabendo à Corregedoria formar autos individualizados por unidade correcionada.
Art. 12. São fases da correição o planejamento, a execução e o relatório.
Seção IV
Planejamento
Art. 13. O planejamento da correição abrange o Exame Prévio e a
elaboração do Programa de Correição.
Art. 14 O Exame Prévio é a etapa na qual são aferidas a natureza e as
características da unidade sobre a qual incidirá a correição.
§ 1º Essa fase contemplará os seguintes aspectos, além de outros
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indicados pela equipe de correição ou pelo Corregedor:
I – identificação e descrição das características do correcionado, que
abrange atividades, procedimentos, recursos empregados, linhas de
subordinação ou de assessoramento, princípios, documentos, normas
ou regras aplicáveis às suas atividades; e
II – resultados das últimas correições realizadas.
§ 2º O resultado do Exame Prévio deverá proporcionar uma compreensão sintética e objetiva de como a unidade está estruturada,
permitindo a fixação dos objetivos e da extensão da correição a ser
realizada.
Art. 15. Concluído o Exame Prévio, será elaborado o Programa de
Correição, que consiste no conjunto de ações adequadas à execução
do procedimento de correição.
Art. 16. O Programa de Correição deve abranger os seguintes aspectos, além de outros considerados convenientes:
o cronograma dos trabalhos;
os objetos da correição; e
os métodos de coleta e de análise dos dados, bem como os meios
necessários para sua implementação.
Seção V
Execução
Art. 17. Na execução das atividades de correição, serão observadas
as seguintes etapas:
reunião de apresentação: oportunidade em que se estabelecerá o
contato com a unidade correcionada, mediante a apresentação da comissão de correição, bem como dos procedimentos técnicos e administrativos que serão adotados pela equipe no cumprimento de suas
atribuições;
coleta de dados: recolhimento de informações contidas em documentos, processos, banco de dados de sistemas informatizados, entrevistas ou questionários, entre outros meios;
análise de dados: apreciação conjunta de todas as informações colhidas, os quais auxiliarão a comissão a formar sua convicção sobre os
objetos de correição.
Parágrafo único. A correição se desenvolverá em cada unidade no prazo de até 30 (trinta) dias, a partir da sua instauração, podendo ser
prorrogado, por motivo justificado, a critério do corregedor.
Seção VI
Relatórios
Art. 18. Encerrada a fase de execução, a comissão elaborará, no prazo
fixado no programa de correição, relatório preliminar no qual mencionará as constatações identificadas, dando-se ciência de seu conteúdo
ao responsável pela unidade correcionada para se manifestar no prazo
de 5 (cinco) dias úteis.
Art. 19. Apresentada a manifestação, a comissão de correição elaborará em até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, o relatório
final de correição, do qual constará a avaliação das alegações do responsável pela unidade e a exposição circunstanciada e conclusiva dos
achados de correição, se houver.
Art. 20. O relatório final de correição conterá, no mínimo, os seguintes
elementos:
indicação dos objetivos da correição e composição da equipe de trabalho;
descrição sucinta dos procedimentos de trabalho adotados e dos exames realizados;
descrição dos resultados obtidos, bem como informações acerca dos
resultados de correições anteriores e, conforme o caso:
a) apresentação de sugestões para a melhoria do desempenho da
unidade ou para aperfeiçoamento de seus procedimentos de trabalho;
b) identificação de boas práticas de gestão passíveis de adoção por
outras unidades;
c) contribuições pessoais dignas de destaque;
d) condutas e deveres funcionais dos servidores e membros do Tribunal observados;
e) recomendações e determinações de ações preventivas, corretivas
ou saneadoras;
f) indicação fundamentada das medidas administrativas necessárias à
correção de irregularidades eventualmente detectadas;
Art. 21. Concluído o relatório final de correição, o corregedor o encaminhará ao presidente em até 5 (cinco) dias úteis.
Seção VII
Plano de Ação
Art. 22. Recebido o relatório final de correição, o presidente enviará
cópia ao responsável pela unidade correcionada para ciência e elaboração do Plano de Ação com vistas à implementação das medidas
recomendadas e/ou determinadas.
§ 1º O responsável pela unidade correcionada elaborará, no prazo de
até 30 (trinta dias), contados do recebimento do relatório, o Plano
de Ação explicitando as medidas que serão adotadas para o cumprimento das recomendações e/ou determinações contidas no relatório
correcional, o cronograma para a efetivação de cada uma delas e a
designação dos respectivos responsáveis.
§ 2º O Plano de Ação deverá ser encaminhado ao presidente para ciwww.tce.es.gov.br
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ência, que após o remeterá à Corregedoria para monitoramento.
Seção VIII
Monitoramento
Art. 23. O monitoramento das atividades de correição caberá ao corregedor, com auxílio da Corregedoria, e terá por objeto o controle
sobre o cumprimento das medidas e dos prazos apontados no Plano
de Ação.
§ 1º A critério do corregedor e de acordo com os prazos por ele fixados, o responsável pela unidade correcionada elaborará relatórios
parciais sobre a efetivação das medidas pactuadas e os apresentará à
Corregedoria, para subsidiar as ações de monitoramento.
§ 2º O descumprimento injustificado das medidas e dos prazos estabelecidos no Plano de Ação poderá ensejar a aplicação de penalidades,
mediante a instauração de procedimento administrativo próprio.
Art. 24. O corregedor realizará o monitoramento por meio da análise
dos relatórios parciais previstos no § 1º do artigo 23 desta Resolução,
ficando facultada a verificação in loco dos procedimentos adotados.
Parágrafo único.  Ao final do prazo fixado para a adoção das medidas
pactuadas e concluído o monitoramento, o corregedor apresentará relatório conclusivo ao presidente, com a síntese das ações e com a indicação do cumprimento ou não das recomendações e determinações,
sem prejuízo da adoção das medidas mencionadas no §2º do art. 23.
CAPÍTULO III
CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Art. 25.  A correição extraordinária será realizada em decorrência de
indicadores, informações, reclamações, representações ou denúncias
que apontem a existência de situações especiais de interesse do Tribunal ou de erros ou irregularidades prejudiciais ao regular funcionamento dos serviços.
§ 1º  Além das hipóteses previstas no caput, caberá correição extraordinária quando não forem atendidas as recomendações ou determinações expedidas por ocasião de correição ordinária.
§ 2º. O corregedor, mediante ato devidamente motivado, poderá conferir caráter sigiloso à correição extraordinária, desde que essa medida seja necessária para preservação do interesse da Administração,
devendo o ato ser comunicado ao Presidente.
§ 3º O corregedor divulgará, por meio de portaria, o objeto de correição extraordinária, a unidade correcionada e o cronograma dos trabalhos, ressalvada a hipótese do parágrafo anterior.
Art. 26. Na realização de correição extraordinária serão aplicados, no
que couber, os procedimentos de correição ordinária.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27. O responsável pela unidade correcionada deverá providenciar
local adequado para a execução das atividades correcionais, apoiar e
colaborar com os trabalhos da comissão, respondendo tempestivamente às suas solicitações, apresentando sugestões, reclamações ou
quaisquer outras observações úteis à regularidade e aprimoramento
dos serviços ali desenvolvidos.
Art. 28. As situações de anormalidade, como obstrução ao livre exercício da correição ou de sonegação de processo, documento ou informação, bem como qualquer ocorrência de ameaça velada ou explícita,
de indisposição ou de intimidação a servidores no exercício do desenvolvimento dos trabalhos de correição, deverão ser comunicadas
imediatamente ao corregedor para providências cabíveis.
Art. 29. Se no decorrer do procedimento de correição ordinária ou
extraordinária for verificada falta funcional, passível de responsabilização de membro ou servidor do Tribunal, o corregedor adotará as
medidas cabíveis previstas em lei.
Art. 30. O procedimento de correição é público, ressalvada a hipótese
prevista no §2º do art. 25 desta Resolução.
Art. 31. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2017.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro presidente
JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Conselheiro vice-presidente
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro corregedor
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro ouvidor
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro substituto
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
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RESOLUÇÃO TC Nº 306, 18 DE ABRIL DE 2017
Institui o Termo de Ajustamento de Conduta como solução
alternativa a incidentes disciplinares de menor gravidade
no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos
artigos 3º e 15, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março
de 2012 e artigos 3º e 22 do Regimento Interno desta Corte de
Contas, aprovado pela Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 e
CONSIDERANDO que o controle da disciplina, para ser eficaz,
deve ser constituído de mecanismos capazes de garantir a ordem
e a justiça, visando a atender ao interesse público;
CONSIDERANDO a necessidade de desburocratizar a administração pública por meio de eliminações de controle, cujo custo de implementação seja manifestamente desproporcional ao benefício;
CONSIDERANDO a necessidade de racionalização dos procedimentos administrativos, em obediência aos princípios da eficiência
e do interesse público;
CONSIDERANDO que o Direito Disciplinar tem por finalidade precípua o aprimoramento do servidor e a melhoria do serviço público; e
CONSIDERANDO a possibilidade de se adotar solução alternativa
a incidentes disciplinares de menor gravidade, que atendam ao
controle da disciplina.
RESOLVE:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1º Instituir o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Art. 2° O TAC é ferramenta de controle disciplinar alternativa à
aplicação de penalidades de advertência e suspensão, sem caráter
punitivo, que objetiva a reeducação do servidor, mediante a correta e imediata compreensão dos seus deveres e das proibições,
bem como o aperfeiçoamento do serviço por ele desempenhado.
CAPÍTULO II
Requisitos
Art. 3º. O TAC será cabível nos casos em que a infração administrativa disciplinar for punível com penalidade de advertência ou de
suspensão e desde que constatado o baixo grau de reprovabilidade, do potencial ofensivo da conduta e a existência de circunstâncias atenuantes.
Art. 4° O corregedor ou a comissão processante competente poderá, a qualquer tempo, propor a celebração do TAC com o servidor
infrator, observado o disposto no artigo anterior e também as seguintes condições:
I – Já ter sido o servidor aprovado no estágio probatório;
II – não ter agido com dolo ou má-fé;
III – contar com histórico de bons antecedentes funcionais;
IV – inexistir alerta formal e expresso de superiores hierárquicos
quanto à conduta infracional identificada;
V – inexistir TAC vigente para o servidor;
VI – ser o TAC medida razoável perante o caso concreto.
§ 1º Para verificação do atendimento às condições de que trata
este artigo, o corregedor ou as comissões processantes realizarão
coleta sigilosa das informações necessárias.
§ 2º Quando da infração disciplinar decorrer dano de pequeno
valor ao patrimônio público, o TAC deverá conter a previsão do
ressarcimento do prejuízo pelo servidor como condição para sua
celebração, que poderá ser realizado mediante o pagamento, integral ou parcelado ou pela entrega de um bem de características
iguais ou superiores ao danificado ou extraviado.
§ 3º O servidor beneficiário do TAC somente será responsabilizado
pelo dano quando o corregedor, após manifestação da comissão
processante competente, concluir que o prejuízo decorreu de conduta culposa.
§ 4º Para os fins do disposto nos parágrafos anteriores, considera-se prejuízo de pequeno valor aquele cujo preço de mercado
para aquisição ou reparação seja igual ou inferior ao limite para
dispensa de licitação.
CAPÍTULO III
Procedimento
Art. 5º O TAC poderá ser proposto pelo corregedor ou pela comissão processante competente, mediante despacho fundamentado,
desde que presentes os requisitos dispostos nesta Resolução.
§ 1º A proposta de TAC realizada pela comissão processante, após
autorizada pelo corregedor e aceita pelo servidor, dispensará a
instauração de sindicância e de processo administrativo disciplinar
ou, em se tratando de procedimento já em curso, substituirá a
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aplicação da penalidade de advertência ou suspensão.
§ 2º O servidor investigado também poderá requerer, a qualquer
tempo, a celebração do TAC ao corregedor que, após manifestação
da comissão processante competente, conforme o caso, decidirá
a respeito.
§ 3º Entendendo pela impossibilidade de celebração do TAC, o
corregedor, em despacho fundamentado, encaminhará o feito para
a comissão processante competente, que dará seguimento ao processo de sindicância ou administrativo disciplinar.
Art. 6º O TAC deverá conter:
I – a data e a qualificação das partes, das testemunhas e do advogado, quando houver, além das respectivas assinaturas;
II – a especificação da infração disciplinar e as normas legais e
regulamentares infringidas;
III – o prazo de vigência, que será de 12 (doze) ou de 24 (vinte e
quatro) meses quando a conduta praticada for punível com penalidade de advertência ou de suspensão, respectivamente; e
IV - os termos ajustados para a correção da conduta irregular.
Art. 7º Proposta a minuta do TAC pelo corregedor ou comissão
processante competente, caberá ao corregedor decidir a respeito e
notificar o servidor, em até 5 (cinco) dias, para, no mesmo prazo,
manifestar-se quanto a sua aceitação.
§ 1º A recusa do servidor em firmar o TAC implicará o prosseguimento ou na abertura do processo de sindicância ou administrativo
disciplinar, conforme o caso.
§ 2º Decorrido o prazo de que trata o art. 8º desta Resolução
sem a anuência do servidor, aplicar-se-á o disposto no parágrafo
anterior.
Art. 8º Após a aceitação do servidor, o TAC será elaborado, conforme o caso, pelo corregedor ou comissão processante competente
em até 10 (dez) dias.
Art. 9º O TAC será assinado pelo corregedor e pelo servidor, pessoalmente e/ou por seu advogado, quando houver, dele constando
como testemunhas o presidente da comissão processante competente e o responsável pela unidade geral a que estiver subordinado
o servidor, dando-se ciência de seus termos a sua chefia imediata.
Art. 10 Após a celebração do TAC, o servidor não poderá alegar
desconhecimento de suas cláusulas ou dos deveres e das proibições inerentes ao cargo que ocupa, comprometendo-se, doravante, em observá-los no seu exercício funcional.
Art. 11 O processo contendo o TAC será mantido na Corregedoria
para monitoramento, devendo ser trasladada 1 (uma) via no processo pessoal servidor, sem averbação que configure penalidade
disciplinar na sua ficha funcional.
Art. 12 Decorrido o prazo de vigência do TAC, o corregedor ou a
comissão processante competente, conforme o caso, procederá à
oitiva da chefia imediata do servidor, do responsável pela unidade
geral a que estiver subordinado e do servidor, com vistas à verificação do atendimento às cláusulas pactuadas e, em até 30 (trinta)
dias, proporá ao Corregedor o arquivamento do feito ou a adoção
das medidas que entender cabíveis.
Art. 13 O descumprimento das condições estabelecidas no TAC ensejará a aplicação da penalidade de advertência ou de suspensão
a que o servidor estava sujeito.
CAPÍTULO IV
Disposições Finais
Art. 14 Os casos omissos serão resolvidos pelo corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Art. 15 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2017.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro presidente
JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Conselheiro vice-presidente
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro corregedor
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro ouvidor
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro substituto
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
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DECISÃO PLENÁRIA TC-08/2017
Reabrir, excepcionalmente, o prazo para o envio, via sistema CidadES, dos dados das prestações de contas mensais da
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves referentes aos meses
de janeiro, fevereiro e março de 2017.
Considerando os fundamentos fáticos e jurídicos descritos na proposta de Decisão Plenária apresentada pelo senhor Conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges na 15ª Sessão Ordinária do Plenário
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo de 2017, realizada no dia dezesseis de maio do corrente, nos termos do art. 428,
inciso V, alínea “k”, do Regimento Interno desta Corte, anexa a esta
Decisão;
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, em
sua 15ª Sessão Ordinária de 2017, realizada no dia dezesseis de
maio do corrente, excepcionalmente, com base na proposta apresentada em sessão pelo senhor Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, que integra esta Decisão, reabrir o prazo para o envio, via
sistema CidadES, dos dados das prestações de contas mensais da
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, prorrogando a data limite de encaminhamento para 30 (trinta) de junho de 2017, alertando, desde
já, que tal prazo é improrrogável e que o não envio por meio do sistema até a data mencionada sujeitará o gestor às sanções cabíveis
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, Vice-Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Corregedor, Domingos Augusto Taufner, Ouvidor, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo e Sérgio Manoel Nader Borges e o Senhor Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o
Dr. Luciano Vieira, Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 16 de maio de 2017.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro presidente
JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Conselheiro vice-presidente
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro corregedor
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro ouvidor
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em substituição
Fui Presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas
ANEXO
COMUNICAÇÃO PLENÁRIA
15ª Sessão Ordinária do Plenário – 16/05/2017
Senhor Presidente,
Senhores Conselheiros,
Senhores Auditores,
Senhor Procurador-Chefe do Ministério Público de Contas,
Trago a este Plenário, para deliberação, expediente protocolado sob
o número 4775/2017 que trata do Ofício subscrito pelo prefeito de
Alfredo Chaves, de solicitação de prorrogação de prazo para encaminhamento de dados de prestações de contas mensais da Prefeitura, meses janeiro, fevereiro e março/2017.
Em síntese informa o subscritor a ocorrência de um ataque de hackers ao conteúdo informatizado e sistêmico do município, inviabilizando o encaminhamento dos dados dos meses de janeiro, fevereiro e março/2017.
Para comprovar o ora alegado junta diversa documentação tais
como, Boletim Unificado da Polícia Civil, e-mails do suposto hacker
escritos em inglês e suas respectivas traduções, cópias das telas
dos computadores demonstrando os arquivos criptografados e diversos ofícios dirigidos a autoridades informando o ocorrido, dentre
outros.
Submetido os presentes a área técnica desta corte a mesma em
consulta ao sistema CidadES confirmou a omissão relatada pelo interessado. Ressaltando que o encaminhamento dos dados, as datas
limites de cumprimento da obrigatoriedade, bem como as sanções
cabíveis, têm embasamento na regulamentação do TCEES, todas
aprovadas pelo Plenário. Portanto, deliberações que modifiquem as
datas de encaminhamento da obrigação são próprias do Plenário
do TCEES.
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Isso posto, considerando a situação excepcionalíssima, proponho
ao plenário a reabertura do prazo para envio dos dados através do
sistema CidadES, prorrogando a data limite de envio para 30 de
junho de 2017, alertando desde já que tal prazo é improrrogável e
o não envio através do sistema até a data acima sujeitará o gestor
as sanções cabíveis.
Vitória, 16 de maio de 2017.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

[ATOS DOS RELATORES]
Decisão em Protocolo 00269/2017-4
Protocolo: 05652/2017-9
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 16/05/2017 16:43
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro
Domingos Augusto Taufner
Trata o presente expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº
05652/2017-9 de solicitação de reabertura do Sistema LRFWEB a
fim de viabilizar a retificação dos dados relativos ao 6º Bimestre de
2016 do RREO da Prefeitura de Ecoporanga formulado por Gilberto
Gil da Cruz.
O interessado informa que se faz necessária a retificação da base
de dados do TCEES, em virtude de equívoco da administração ao
preencher o relatório.
Destarte, haja vista a alegação do interessado, corroborando
entendimento emitido na Manifestação Técnica 00764/2017-5, de
lavra da Secretária de Controle Externo de Contas com fulcro no
art. 11 da Resolução TC 183/2005, DEFIRO o pedido de abertura
do Sistema para Retificação dos dados na forma pleiteada e
DETERMINO a remessa do presente expediente à STI - Secretaria
de Tecnologia da Informação.
Em, 16 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00559/2017-9
Processos: 03366/2014-1, 02189/2015-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Criação: 16/05/2017 17:00
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Assunto: Auditoria
Responsável: Leonardo Pacheco Pontes e Outros
Diante das informações do Núcleo de Controle de Documentos –
NCD e da Secretaria Geral das Sessões de que não consta no sistema documentação protocolizada referente ao Termo de Citação nº
703/2016, em nome do Sr. Leonardo Pacheco Pontes. Considerando
a ausência de atendimento ao Termo de Citação nº 703/2016 entendo que deve ter sua revelia declarada.
Ante o exposto, a fim de dar prosseguimento regular ao processo,
DECIDO considerar REVEL o Sr. Leonardo Pacheco Pontes com
fulcro no artigo 361 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Após, encaminhem-se os autos à Secretaria de Controle Externo de
Fiscalização dos Municípios para prosseguimento do feito.
Em, 16 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00566/2017-9
Processo: 02952/2017-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Criação: 17/05/2017 09:55
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro
Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Administração de São
Mateus
Responsáveis: Saulo Rodrigues Meirelles
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante do não atendimento por parte do Sr. Saulo Rodrigues
Meirelles a notificação eletrônica, com fundamento nos artigos
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63, I e III da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, artigo 2º da Resolução 264/2015 e de acordo com a
Instrução Técnica Inicial n° ITI 00452/2017-4. DECIDO:
CITAR, o responsável: Sr. Saulo Rodrigues Meirelles – para que
no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis (art. 63 da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas), apresente as justificativas pelo
não encaminhamento da Prestação de Contas Anual da Secretaria
Municipal de Administração de São Mateus, relativa ao exercício de
2016, no prazo regulamentar.
NOTIFICAR, o Sr. Saulo Rodrigues Meirelles, para que no prazo
de 15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhe a Prestação
de Contas Anual do exercício de 2016 da Secretaria Municipal de
Administração de São Mateus.
Determino o encaminhamento de cópia integral da Instrução
Técnica Inicial nº 00452/2017-4, para remessa ao interessado,
juntamente com os Termos de Citação e Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na
forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
b) 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.
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na forma
do artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo Diário Oficial
Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo
artigo 181 da Lei Complementar 621/2012 e regulamentado pela
Resolução TC 262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os meios em
direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral,
deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas quando do julgamento dos presentes
autos, cuja data será publicada no Diário Oficial Eletrônico do
Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação da
pauta de julgamento na forma do art. 101 do mesmo diploma
regimental, tudo em observância aos princípios constitucionais
do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem
como da publicidade.
e) Para fins de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei Complementar
621/2012, o responsável deverá observar a necessidade de
demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões
reportadas na Instrução Técnica Inicial.
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 de Contas.
Em, 16 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00567/2017-3
Processo: 02962/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Criação: 17/05/2017 10:08
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Defesa Social de São Mateus
Responsável: Marcos Assis Batista
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante do não atendimento por parte do Sr. Marcos Assis Batista a notificação eletrônica emitida pelo sistema em 26/04/2017,
com fundamento nos artigos 63, I e III da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, artigo 2º da Resolução 264/2015 e de acordo com a Instrução Técnica Inicial n° ITI
00462/2017-8. DECIDO:
CITAR, o responsável: Sr. Marcos Assis Batista – para que no
prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis (art. 63 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas), apresente as justificativas pelo não
encaminhamento da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Defesa Social de São Mateus, relativa ao exercício de 2016,
no prazo regulamentar.
NOTIFICAR, o Sr. Marcos Assis Batista, para que no prazo de
15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhe a Prestação de
Contas Anual do exercício de 2016 da Secretaria Municipal de Defesa Social de São Mateus.
Determino o encaminhamento de cópia integral da Instrução Técwww.tce.es.gov.br
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nica Inicial nº 00462/2017-8, para remessa ao interessado, juntamente com os Termos de Citação e Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na
forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
b) 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.
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do
artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo artigo
181 da Lei Complementar 621/2012 e regulamentado pela Resolução TC 262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os meios em
direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral,
deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas quando do julgamento dos presentes
autos, cuja data será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação da pauta
de julgamento na forma do art. 101 do mesmo diploma regimental, tudo em observância aos princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da
publicidade.
e) Para fins de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei Complementar 621/2012, o responsável deverá observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas
na Instrução Técnica Inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá
implicar em sanção de multa, conforme disposição dos art.
135, §2º, da LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta
Corte de Contas.
Em, 16 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00568/2017-8
Processo: 02961/2017-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Criação: 17/05/2017 10:42
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São
Mateus
Responsável: Marcelo Barreto da Silva
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante do não atendimento por parte do Sr. Marcelo Barreto da
Silva a notificação eletrônica emitida pelo sistema em 25/04/2017,
com fundamento nos artigos 63, I e III da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, artigo 2º da Resolução 264/2015 e de acordo com a Instrução Técnica Inicial n° ITI
00461/2017-3. DECIDO:
CITAR, o responsável: Sr. Marcelo Barreto da Silva – para que
no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis (art. 63 da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas), apresente as justificativas pelo
não encaminhamento da Prestação de Contas Anual da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de São Mateus, relativa ao exercício de
2016, no prazo regulamentar.
NOTIFICAR, o Sr. Marcelo Barreto da Silva, para que no prazo
de 15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhe a Prestação de
Contas Anual do exercício de 2016 da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de São Mateus.
Determino o encaminhamento de cópia integral da Instrução Técnica Inicial nº 00461/2017-3, para remessa a interessada, juntamente com o Termo de Citação e Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na
forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
b) 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.
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do
artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo artigo
181 da Lei Complementar 621/2012 e regulamentado pela ResoluDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
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ção TC 262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os meios em
direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral,
deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas quando do julgamento dos presentes
autos, cuja data será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação da pauta
de julgamento na forma do art. 101 do mesmo diploma regimental, tudo em observância aos princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da
publicidade.
e) Para fins de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei Complementar 621/2012, o responsável deverá observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas
na Instrução Técnica Inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá
implicar em sanção de multa, conforme disposição dos art.
135, §2º, da LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta
Corte de Contas.
Em, 16 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00569/2017-2
Processo: 02959/2017-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Criação: 17/05/2017 11:04
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura,
Abastecimento e Pesca de São Mateus
Responsável: Marcelo Barreto da Silva
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante do não atendimento por parte do Sr. Marcelo Barreto da
Silva a notificação eletrônica emitida pelo sistema em 27/04/2017,
com fundamento nos artigos 63, I e III da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, artigo 2º da Resolução 264/2015 e de acordo com a Instrução Técnica Inicial n° ITI
00459/2017-6. DECIDO:
CITAR, o responsável: Sr. Marcelo Barreto da Silva – para que
no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis (art. 63 da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas), apresente as justificativas pelo
não encaminhamento da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca de
São Mateus, relativa ao exercício de 2016, no prazo regulamentar.
NOTIFICAR, o Sr. Marcelo Barreto da Silva, para que no prazo
de 15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhe a Prestação de
Contas Anual do exercício de 2016 da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca de São Mateus.
Determino o encaminhamento de cópia integral da Instrução Técnica Inicial nº 00459/2017-6, para remessa a interessada, juntamente com o Termo de Citação e Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na
forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
b) 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.
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do
artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo artigo
181 da Lei Complementar 621/2012 e regulamentado pela Resolução TC 262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os meios em
direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral,
deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas quando do julgamento dos presentes
autos, cuja data será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação da pauta
de julgamento na forma do art. 101 do mesmo diploma regimental, tudo em observância aos princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da
publicidade.
e) Para fins de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei Complementar 621/2012, o responsável deverá observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas
www.tce.es.gov.br
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na Instrução Técnica Inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá
implicar em sanção de multa, conforme disposição dos art.
135, §2º, da LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta
Corte de Contas.
Em, 16 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00570/2017-5
Processo: 02960/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Criação: 17/05/2017 11:25
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de São Mateus
Responsável: Domingas dos Santos Dealdina
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante do não atendimento por parte da Srª. Domingas dos Santos Dealdina a notificação eletrônica emitida pelo sistema em
24/04/2017, com fundamento nos artigos 63, I e III da Lei Orgânica
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, artigo 2º da Resolução 264/2015 e de acordo com a Instrução Técnica Inicial n° ITI
00460/2017-9. DECIDO:
CITAR, a responsável: Sra. Domingas dos Santos Dealdina –
para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis (art. 63
da Lei Orgânica do Tribunal de Contas), apresente as justificativas
pelo não encaminhamento da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de São Mateus, relativa
ao exercício de 2016, no prazo regulamentar.
NOTIFICAR, a Sra. Domingas dos Santos Dealdina, para que no
prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhe a Prestação de Contas Anual do exercício de 2016 da Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Juventude de São Mateus.
Determino o encaminhamento de cópia integral da Instrução Técnica
Inicial nº 00460/2017-9, para remessa a interessada, juntamente
com os Termos de Citação e Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
b) 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.
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo Diário Oficial Eletrônico
do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo artigo 181
da Lei Complementar 621/2012 e regulamentado pela Resolução TC
262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os meios em
direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral,
deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento Interno do Tribunal de Contas quando do julgamento dos presentes autos,
cuja data será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de
Contas do Espírito Santo por meio da divulgação da pauta de julgamento na forma do art. 101 do mesmo diploma regimental, tudo em
observância aos princípios constitucionais do devido processo legal,
do contraditório, da ampla defesa, bem como da publicidade.
e) Para fins de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei Complementar
621/2012, o responsável deverá observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas na
Instrução Técnica Inicial.
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
de Contas.
Em, 16 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00571/2017-1
Processo: 02957/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Criação: 17/05/2017 11:37
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Do-
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mingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Educação de São Mateus
Responsável: Zenilza Aparecida Barros Pauli
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante do não atendimento por parte da Sra. Zenilza Aparecida Barros Pauli a notificação eletrônica emitida pelo sistema em
28/04/2017, com fundamento nos artigos 63, I e III da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, artigo 2º da
Resolução 264/2015 e de acordo com a Instrução Técnica Inicial n°
ITI 00457/2017-7. DECIDO:
CITAR, a responsável: Sra. Zenilza Aparecida Barros Pauli –
para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis (art. 63
da Lei Orgânica do Tribunal de Contas), apresente as justificativas
pelo não encaminhamento da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Educação de São Mateus, relativa ao exercício de
2016, no prazo regulamentar.
NOTIFICAR, a Sra. Zenilza Aparecida Barros Pauli, para que no
prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhe a Prestação de Contas Anual do exercício de 2016 da Secretaria Municipal
de Educação de São Mateus.
Determino o encaminhamento de cópia integral da Instrução Técnica Inicial nº 00457/2017-7, para remessa a interessada, juntamente com os Termos de Citação e Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na
forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
b) 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.
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do
artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo artigo
181 da Lei Complementar 621/2012 e regulamentado pela Resolução TC 262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os meios em
direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral,
deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas quando do julgamento dos presentes
autos, cuja data será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação da pauta
de julgamento na forma do art. 101 do mesmo diploma regimental, tudo em observância aos princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da
publicidade.
e) Para fins de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei Complementar 621/2012, o responsável deverá observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas
na Instrução Técnica Inicial.
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 de Contas.
Em, 16 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00572/2017-4
Processo: 02958/2017-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Criação: 17/05/2017 12:29
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Cultura de São Mateus
Responsável: Domingas dos Santos Dealdina
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante do não atendimento por parte da Sra. Domingas dos Santos Dealdina a notificação eletrônica emitida pelo sistema em
25/04/2017, com fundamento nos artigos 63, I e III da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, artigo 2º da
Resolução 264/2015 e de acordo com a Instrução Técnica Inicial n°
ITI 00458/2017-1. DECIDO:
CITAR, a responsável: Sra. Domingas dos Santos Dealdina –
para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis (art. 63
da Lei Orgânica do Tribunal de Contas), apresente as justificativas
pelo não encaminhamento da Prestação de Contas Anual da Secrewww.tce.es.gov.br
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taria Municipal de Cultura de São Mateus, relativa ao exercício de
2016, no prazo regulamentar.
NOTIFICAR, a Sra. Domingas dos Santos Dealdina, para que
no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhe a
Prestação de Contas Anual do exercício de 2016 da Secretaria Municipal de Cultura de São Mateus.
Determino o encaminhamento de cópia integral da Instrução Técnica Inicial nº 00458/2017-1, para remessa a interessada, juntamente com os Termos de Citação e Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na
forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
b) 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.
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do
artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo artigo
181 da Lei Complementar 621/2012 e regulamentado pela Resolução TC 262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os meios em
direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral,
deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas quando do julgamento dos presentes
autos, cuja data será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação da pauta
de julgamento na forma do art. 101 do mesmo diploma regimental, tudo em observância aos princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da
publicidade.
e) Para fins de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei Complementar 621/2012, o responsável deverá observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas
na Instrução Técnica Inicial.
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 de Contas.
Em, 16 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00573/2017-9
Processo: 02956/2017-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Criação: 17/05/2017 12:56
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e
Transportes de São Mateus
Responsável: Jose Carlos do Valle Araújo de Barros
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante do não atendimento por parte do Sr. Jose Carlos do Valle
Araújo de Barros a notificação eletrônica emitida pelo sistema em
29/04/2017, com fundamento nos artigos 63, I e III da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, artigo 2º da
Resolução 264/2015 e de acordo com a Instrução Técnica Inicial n°
ITI 00456/2017-2. DECIDO:
CITAR, o responsável: Sr. Jose Carlos do Valle Araujo de Barros – para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis
(art. 63 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas), apresente as justificativas pelo não encaminhamento da Prestação de Contas Anual
da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes de
São Mateus, relativa ao exercício de 2016, no prazo regulamentar.
NOTIFICAR, o Sr. Jose Carlos do Valle Araujo De Barros, para
que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhe
a Prestação de Contas Anual do exercício de 2016 da Secretaria
Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes de São Mateus.
Determino o encaminhamento de cópia integral da Instrução Técnica Inicial nº 00456/2017-2, para remessa a interessada, juntamente com os Termos de Citação e Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na
forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
b) Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realiDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

zada 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.
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do
artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo artigo
181 da Lei Complementar 621/2012 e regulamentado pela Resolução TC 262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os meios em
direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral,
deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas quando do julgamento dos presentes
autos, cuja data será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação da pauta
de julgamento na forma do art. 101 do mesmo diploma regimental, tudo em observância aos princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da
publicidade.
e) Para fins de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei Complementar 621/2012, o responsável deverá observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas
na Instrução Técnica Inicial.
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 de Contas.
Em, 16 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
EDITAL N° 298/2017
PROCESSO:
ASSUNTO:
JURISDICIONADO:
RESPONSÁVEIS:

TC – 6072/2012
Fiscalização - Representação
Prefeitura de Montanha
Carlos Alberto Depollo e outros

Fica o senhor Carlos Alberto Depollo, CITADO da Decisão Monocrática Preliminar DECM-551/2017, prolatada no processo
em epígrafe, que trata de Fiscalização - Representação, para que,
no prazo de 30 (dez) dias improrrogáveis, manifeste-se conforme Decisão do relator.
Ficam os responsáveis informados de que, nos termos do artigo
360 do Regimento Interno, as demais comunicações processuais serão efetuadas pelo Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal, com acesso gratuito no endereço eletrônico http://diario.
tce.es.gov.br, no qual poderão ser efetuadas consultas e cadastro
para pesquisa agendada.
Ficam cientificados, ainda, de que poderão exercer sua defesa por
todos os meios em direito admitidos e, querendo, realizar sustentação oral quando da apreciação dos presentes autos, cuja data será
previamente publicada no Diário Eletrônico deste Tribunal, por
meio da divulgação da pauta de julgamento, na forma do artigo 101
do Regimento Interno, tudo em observância aos princípios constitucionais da publicidade, do devido processo legal, da ampla defesa
e do contraditório.
Registramos que os autos se encontram na Secretaria Geral das
Sessões.
Vitória, 17 de maio de 2017.
Decisão Monocrática 00574/2017-3
Processo: 02955/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Criação: 17/05/2017 13:03
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Procuradoria Geral de São Mateus
Responsável: Roseane da Silva
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante do não atendimento por parte da Sra. Roseane da Silva a notificação eletrônica emitida pelo sistema em 29/04/2017, com fundamento nos artigos 63, I e III da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, artigo 2º da Resolução 264/2015
e de acordo com a Instrução Técnica Inicial n° ITI 00455/2017-8.
DECIDO:
CITAR, a responsável: Sra. Roseane da Silva – para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis (art. 63 da Lei Orgânica
do Tribunal de Contas), apresente as justificativas pelo não encami-
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nhamento da Prestação de Contas Anual da Procuradoria Geral de
São Mateus, relativa ao exercício de 2016, no prazo regulamentar.
NOTIFICAR, a Sra. Roseane da Silva, para que no prazo de 15
(quinze) dias improrrogáveis encaminhe a Prestação de Contas
Anual do exercício de 2016 da Procuradoria Geral de São Mateus.
Determino o encaminhamento de cópia integral da Instrução Técnica Inicial nº 00455/2017-8, para remessa a interessada, juntamente com os Termos de Citação e Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na
forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
b) 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.
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do
artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo artigo
181 da Lei Complementar 621/2012 e regulamentado pela Resolução TC 262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os meios em
direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral,
deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas quando do julgamento dos presentes
autos, cuja data será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação da pauta
de julgamento na forma do art. 101 do mesmo diploma regimental, tudo em observância aos princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da
publicidade.
e) Para fins de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei Complementar 621/2012, o responsável deverá observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas
na Instrução Técnica Inicial.
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 de Contas.
Em, 16 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00576/2017-2
Processo: 02953/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Criação: 17/05/2017 13:16
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Secretaria de Gabinete de São Mateus
Responsáveis: Saulo Rodrigues Meirelles
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante do não atendimento por parte do Sr. Saulo Rodrigues Meirelles a notificação eletrônica emitida pelo sistema em 25/04/2017,
com fundamento nos artigos 63, I e III da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, artigo 2º da Resolução 264/2015 e de acordo com a Instrução Técnica Inicial n° ITI
00453/2017-9. DECIDO:
CITAR, o responsável: Sr. Saulo Rodrigues Meirelles – para que
no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis (art. 63 da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas), apresente as justificativas pelo
não encaminhamento da Prestação de Contas Anual da Secretaria
de Gabinete de São Mateus, relativa ao exercício de 2016, no prazo
regulamentar.
NOTIFICAR, o Sr. Saulo Rodrigues Meirelles, para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhe a Prestação
de Contas Anual do exercício de 2016 da Secretaria de Gabinete de
São Mateus.
Determino o encaminhamento de cópia integral da Instrução Técnica Inicial nº 00453/2017-9, para remessa ao interessado, juntamente com os Termos de Citação e Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na
forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
b) 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
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da família ou empregado do responsável ou do interessado.
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do
artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo artigo
181 da Lei Complementar 621/2012 e regulamentado pela Resolução TC 262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os meios em
direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral,
deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas quando do julgamento dos presentes
autos, cuja data será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação da pauta
de julgamento na forma do art. 101 do mesmo diploma regimental, tudo em observância aos princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da
publicidade.
e) Para fins de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei Complementar 621/2012, o responsável deverá observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas
na Instrução Técnica Inicial.
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 de Contas.
Em, 16 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00575/2017-8
Processo: 02954/2017-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Criação: 17/05/2017 13:11
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Governo de São Mateus
Responsáveis: Saulo Rodrigues Meirelles
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante do não atendimento por parte do Sr. Saulo Rodrigues Meirelles a notificação eletrônica emitida pelo sistema em 26/04/2017,
com fundamento nos artigos 63, I e III da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, artigo 2º da Resolução 264/2015 e de acordo com a Instrução Técnica Inicial n° ITI
00454/2017-3. DECIDO:
CITAR, o responsável: Sr. Saulo Rodrigues Meirelles – para que
no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis (art. 63 da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas), apresente as justificativas pelo
não encaminhamento da Prestação de Contas Anual da Secretaria
Municipal de Governo de São Mateus, relativa ao exercício de 2016,
no prazo regulamentar.
NOTIFICAR, o Sr. Saulo Rodrigues Meirelles, para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhe a Prestação
de Contas Anual do exercício de 2016 da Secretaria Municipal de
Governo de São Mateus.
Determino o encaminhamento de cópia integral da Instrução Técnica Inicial nº 00454/2017-3, para remessa ao interessado, juntamente com os Termos de Citação e Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na
forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
b) 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.
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do
artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo artigo
181 da Lei Complementar 621/2012 e regulamentado pela Resolução TC 262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os meios em
direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral,
deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas quando do julgamento dos presentes
autos, cuja data será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação da pauta
de julgamento na forma do art. 101 do mesmo diploma regimental, tudo em observância aos princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da
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publicidade.
e) Para fins de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei Complementar 621/2012, o responsável deverá observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas
na Instrução Técnica Inicial.
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 de Contas.
Em, 16 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00582/2017-8
Processo: 06871/2016-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Criação: 17/05/2017 15:42
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré
Responsável: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante dos achados de que trata a Instrução Técnica Inicial – ITI nº
00444/2017-1 (fls. 21-22), com fulcro nos artigos 56, II e 63, I, da
Lei Complementar nº 621/2012 e artigo 157, III do Regimento Interno, DECIDO:
CITAR, a responsável: Sr. Dayana Mara dos Santos Silva Bizi –
Ordenadora de Despesas, para que no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis (art. 63 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas),
preste os esclarecimentos que julgar pertinentes quanto aos achados
apontados na Instrução Técnica Inicial – ITI nº 00444/2017-1.
Determino o encaminhamento de cópia integral desta Decisão, bem
como da Instrução Técnica Inicial n° 00444/2017-1 e do Relatório
Técnico 00295/2017-7, fls. 8-18, para remessa ao interessado, juntamente com o Termo de Citação, que deverá conter orientação a
responsável quanto à observância do formato dos documentos (defesa e anexos) aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na
Instrução Normativa TC 35/2015.
ADVERTÊNCIAS:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
b) 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.
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo Diário Oficial Eletrônico
do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo artigo 181
da Lei Complementar 621/2012 e regulamentado pela Resolução TC
262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os meios em
direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral,
deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento Interno do Tribunal de Contas quando do julgamento dos presentes autos,
cuja data será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de
Contas do Espírito Santo por meio da divulgação da pauta de julgamento na forma do art. 101 do mesmo diploma regimental, tudo em
observância aos princípios constitucionais do devido processo legal,
do contraditório, da ampla defesa, bem como da publicidade.
e) Para fins de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei Complementar
621/2012, o responsável deverá observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas na
Instrução Técnica Inicial.
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 de Contas.
Vitória/ES, 17 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA 00564/2017-1
PROCESSO: 03753/2015-1
CLASSIFICAÇÃO: Prestação de Contas Anual – Ordenadores
EXERCÍCIO: 2014
JURISDICIONADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
RESPONSÁVEIS: MARIA APARECIDA RIALI
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ROMERO GOBBO FIGUEREDO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva
- IPSJON, referente ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade da Sra. Maria Aparecida Riali – Diretora Presidente.
A Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal elaborou o Relatório Técnico 00239/2017-3 (fls. 54/86) e a Instrução
Técnica Inicial 00435/2017-1 (fls. 87/91), sugerindo a convocação
da responsável já nomeada para apresentar justificativas quanto
às impropriedades detectadas. Opina, ainda, pelo chamamento do
Chefe do Executivo para dar-lhe ciência de fatos apurados e para
que preste os esclarecimentos suscitados.
Posto isso, com base no Regimento Interno e na Lei Complementar
nº 621/2012, DETERMINO:
CITAÇÃO dos agentes públicos abaixo relacionados para que no
prazo de 30 (trinta) dias apresentem razões de justificativas que
entenderem necessárias em relação aos indícios de irregularidades
apontados no Relatório Técnico 00239/2017-3 a seguir elencados:
MARIA APARECIDA RIALI – Diretora Presidente do IPSJON
3.1.1 - ausência de equilíbrio financeiro decorrente da inadequação na mensuração das alíquotas normais de contribuição.
Base legal: artigo 40, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil; artigo 35 da Lei federal 4.320/1964; artigos 1º, § 1º,
8º § único e 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal; e, artigo 1º da
Lei federal 9.717/1998.
3.1.2 - utilização indevida dos recursos da alíquota suplementar.
Base legal: art. 8º, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal.
3.2.2 - registro contábil indevido dos investimentos temporários.
Base legal: Resolução CFC Nº 750/1993 e artigos 85, 87 da Lei
federal 4.320/64.
3.3.1.1 - ausência de equilíbrio atuarial do regime próprio de
previdência apurado na avaliação atuarial anual.
Base Legal: art. 40, caput, da Constituição Federal, art. 1º da Lei
Federal nº. 9.717/98 e art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
3.3.1.3 - ausência de adoção de medidas objetivando alcançar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.
Base Legal: art. 40, caput, da Constituição Federal, art. 69 da LRF,
art. 1º da Lei 9717/98 e arts. 18 e 19 da Portaria MPS nº 403/2008.
3.3.1.4 - ausência de demonstrativo da viabilidade orçamentária e financeira e de atendimento dos limites de gastos
com pessoal da LRF do plano de amortização proposto pelo
atuário.
Base Legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art. 1º da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 1º, §1º, 19, inciso III e 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 19, § 2º da Portaria MPS nº. 403/2008.
3.3.2.1 - divergência na escrituração contábil da provisão
matemática previdenciária.
Base legal: LC 101/2000, art. 69; Lei 4.320/1964, art. 100; Resolução CFC nº 750/1993, arts. 6º e 10; resoluções CFC nº 750/1993
e 1.128 a 1.141 e suas alterações; Portaria MPS 21/2013 e correlatas.
3.4.1 - realização de gastos com despesas administrativas
do RPPS acima do limite legal.
Base Legal: art. 1º, inciso III, art. 6º, inciso VIII da Lei Federal nº
9.717/98 e arts. 13 e 15 da Portaria MPS nº 402/2008.
3.5.1.1 - pagamento a maior da contribuição patronal.
Base legal: art. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição Federal e
art. 2º da Lei Federal nº. 9.717/98.
3.5.1.2 - ausência de recolhimento de contribuição previdenciária - Regime Próprio de Previdência Social –Servidores da Unidade Gestora.
Base legal: arts. 40, caput, art. 149, § 1° da Constituição Federal e
art. 3º da Lei Federal nº. 9.717/98.
3.5.2.1 - recolhimento a menor das contribuições previdenciárias retidas dos segurados à instituição de previdência
devida - RGPS.
Base legal: artigos 40, 149, § 1°, e 195, II, da Constituição Federal.
3.6.1 - ausência de registro contábil em conta de controle de
dívida do ente com o regime próprio de previdência.
Base legal: Portaria MPS nº 95/2007 e MCASP, item 03.05.06.
3.6.2 - registro no passivo não circulante de parcelamento
de débito acima da capacidade de recolhimento do RPPS.
Base Legal: Resolução CFC Nº 750/1993 e artigos 85 e 100 da Lei
4320/1964.
ROMERO GOBBO FIGUEREDO– Prefeito Municipal
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3.1.1 - ausência de equilíbrio financeiro decorrente da inadequação na mensuração das alíquotas normais de contribuição.
Base legal: artigo 40, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil; artigo 35 da Lei federal 4.320/1964; artigos 1º, § 1º,
8º § único e 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal; e, artigo 1º da
Lei federal 9.717/1998.
3.3.1.1 - ausência de equilíbrio atuarial do regime próprio de
previdência apurado na avaliação atuarial anual.
Base Legal: art. 40, caput, da Constituição Federal, art. 1º da Lei
Federal nº. 9.717/98 e art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
3.3.1.2 - ausência de lei para implementação de plano de
amortização para cobertura de déficit atuarial.
Base Legal: art. 40, caput da CF/88, art. 69 da LRF, art. 1º da Lei
9.717/98 e art. 19 da Portaria MPS nº 403/2008.
NOTIFICAÇÃO da Sra. Maria Aparecida Riali – Diretora Presidente do IPSJON, para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogável, regularize a Prestação de Contas Anual referente ao
exercício de 2014, apresentando a documentação indicada no item
3.2.1 do Relatório Técnico 00239/2017-3, que trata da “ausência de extratos bancários contendo saldos de aplicação
financeira” (base legal: Regimento Interno – Resolução TC Nº
261, art. 138 e IN 028/2013, Anexo 06), em conformidade com as
exigências prescritas na Instrução Normativa TCEES 028/2013, nos
termos do Regimento Interno e da Lei Complementar 621/2012.
DAR CIÊNCIA ao Sr. Romero Gobbo Figueredo – Prefeito Municipal - quanto aos indícios de irregularidades apontados no Relatório Técnico 00239/2017-3 a seguir elencados:
3.1.2 - utilização indevida dos recursos da alíquota suplementar.
Base legal: art. 8º, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal.
3.4.1 - realização de gastos com despesas administrativas
do RPPS acima do limite legal.
Base Legal: art. 1º, inciso III, art. 6º, inciso VIII da Lei Federal nº
9.717/98 e arts. 13 e 15 da Portaria MPS nº 402/2008.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico
00239/2017-3 e da Instrução Técnica Inicial 00435/2017-1, elaborados pela Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal.
Sejam os agentes públicos arrolados notificados de que poderão
exercer o direito de sustentação oral, caso queiram, quando do
julgamento dos presentes autos, nos termos do art. 61, parágrafo
único da Lei Complementar nº 621/2012, informando-lhes que os
atos processuais serão publicados no Diário Oficial do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Em 16 de maio de 2017.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Auditor Relator

Vitória, 16 de maio de 2017.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
ATO DGS Nº 049/2017
Designar servidores para fiscalização do contrato administrativo
TCCES nº 019/2017.
O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo
em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como também o que consta no
item 2.3.1 do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Renato George Soares (Fiscal Titular), matrícula 202.873 e Felipe Varejão Pimenta (Fiscal adjunto),
matricula 203.600, para fiscalização do Contrato Nº 019/2017 firmado com a empresa J C P da Silva Comercial Deskart – ME,
constantes dos autos do Processo TC nº 2895/2017.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória, 16 de maio de 2017.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
Primeiro Termo Aditivo
Contrato nº 009/2015
Processo TC-3279/2015
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: D’Brás Auto Peças Acessórios Comércio e Indústria
Ltda.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 009/2015
cujo teor versa sobre a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos,
refrigeração interna, lanternagem em geral e pintura, com
fornecimento e substituição de pneus e peças originais de linha de
montagem, com marcas homologadas pelas montadoras, acessórios,
vidraçaria, capotaria e tapeçaria nos veículos pertencentes ao Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, assim como outros veículos
que porventura venham integrar a frota por substituição ou acréscimo.
Vigência: Prorrogado em 12 (doze) meses, a partir de 30 de maio
de 2017.
Vitória, 15 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

[ATOS DA SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES]

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
ATO DGS Nº 048/2017
Designar servidores para fiscalização do contrato administrativo
TCCES nº 018/2017.
O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo
em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como também o que consta
no item 2.3.1 do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013,
aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Renato George Soares (Fiscal
Titular), matrícula 202.873 e Felipe Varejão Pimenta (Fiscal
adjunto), matricula 203.600, para fiscalização do Contrato Nº
018/2017 firmado com a empresa MABOL Comercial LTDA.- ME,
constantes dos autos do Processo TC nº 2896/2017.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
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TERMO DE NOTIFICAÇÃO
Processo:
Assunto:
Jurisdicionado:
Responsável(is):

TC-4828/2016
Prestação de Contas Anual de Ordenador
Prefeitura de São José do Calçado
Liliana Maria Rezende Bullus

Fica a senhora Liliana Maria Rezende Bullus, NOTIFICADA
do deferimento do pedido de prorrogação de prazo para
atendimento ao Termo de Citação 216/2017 por 30 (trinta) dias,
contados da data desta publicação, nos termos da Decisão
Monocrática DECM 535/2017, prolatada no processo em
epígrafe, que trata de Prestação de Contas Anual de Ordenador,
referente ao exercício de 2015.
Registramos que os autos se encontram nesta Secretaria Geral das
Sessões.
Vitória, 17 de maio de 2017.
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria n°021/2011)
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