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[ATOS DOS RELATORES]
Decisão Monocrática 02112/2017-5
Processo: 07258/2017-4
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataizes
Relator: Domingos Augusto Taufner
Parte: ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Marataízes
Assunto: Fiscalização - Auditoria Temática em Receitas Públicas
Responsável: ROBERTINO BATISTA DA SILVA
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Trata o presente processo sobre o resultado de auditoria no tocante
a temática RECEITAS PÚBLICAS na Prefeitura Municipal de Marataízes, decorrente do Plano de Fiscalização do exercício de 2017,
contemplando a avaliação da estrutura legislativa, física e organizacional da administração municipal tributária.
Diante das informações da Secretaria de Controle Externo de Fiscalização dos Municípios – SecexMunicípios, contidas no Relatório de
Auditoria 22/2017-2 e na Instrução Técnica Inicial nº 00648/20173, que apontou indicativos e ações a serem adotadas como medidas
corretivas pelos gestores municipais e com fulcro no artigo 63 inciso
III da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, DECIDO:
NOTIFICAR, o responsável: Sr. ROBERTINO BATISTA DA SILVA– Prefeito Municipal, ou quem o houver sucedido no cargo, nos
termo do artigo 8º da Resolução TC nº 298/2016 c/c os artigos
206, § 2º, e 358, inciso III do Regimento Interno desta Corte de
Contas, para que no prazo de 90 (noventa) dias, com base no
artigo 7º da Resolução TC nº 298/2016 e nos critérios legais referentes a cada achado de auditoria exposto no item 2 do Relatório de
Auditoria 67/2017(Proc. TC 7258/2017), cumpra as DETERMINAÇÕES abaixo descritas, devendo, na hipótese de não ser possível
por motivo legal, técnico ou operacional, implementar alguma das
ações determinadas, apresentar as devidas justificativas, que serão
analisadas por esta Corte:
Consolidar as medidas propostas visando solucionar os problemas
identificados pela presente auditoria em um Plano de Ação, no modelo exemplificativo previsto no Apêndice 1 do Relatório 67/2017,
para avaliação e futuro monitoramento por parte deste Tribunal nos
termos dos artigos 10 da Resolução TC nº 298/2016 e 194 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
O Plano de Ação deve ser encaminhado em ambos os suportes,
papel e digital, nos termos estabelecidos nos Incisos I e II, art. 3º,
da IN TCEES nº 35/2015 (CD-ROM; formato da planilha eletrônica
ou documento de texto), constando naqueles enviados em papel a
assinatura do responsável pelo Plano de Ação (Prefeito), bem como
dos responsáveis que detêm a atribuição legal pelas medidas ali
consignadas;
O detalhamento das ações deve ser suficiente para que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento no tempo – em geral,
efetuado pelos responsáveis por cada setor especializado dentro
da estrutura da administração municipal – uma vez que deve ser

garantida a estrutura necessária a sua implementação;
O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado, especialmente com as assinaturas dos responsáveis legais, de acordo com as
competências previstas na lei municipal de estrutura administrativa
vigente visando à continuidade administrativa e à efetividade do
saneamento das improbidades apontadas pelo relatório de auditoria.
NOTIFICAR os Srs. Elizeu Machado Estevão - Secretário Municipal de Finanças, Ana Paula Milan Laiber Calixto – Controladora
Municipal, Gedson Barreto de Victa Rodrigues – Procurador Geral, Willian de Souza Duarte – Presidente da Câmara Municipal
de Marataízes, ou quem os houver sucedido, para que tomem
ciência dos indicativos e das proposições suscitadas pela Equipe de
Auditoria, detalhada no Relatório 067/2017 e seus apêndices.
O não atendimento injustificado do responsável o sujeita às sanções previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da Lei
Orgânica desta Corte de Contas c/c artigo 339, inciso IV do Regimento Interno deste Tribunal.
Determino o encaminhamento de cópia integral do Relatório
067/2017, acompanhado dos seus respectivos Apêndices e cópia
da Instrução Técnica Inicial nº 01461/2017-5, para remessa aos
interessados, juntamente com os Termos de Notificação.
Tendo em vista a presença de informações fiscais de contribuintes do Município auditado, bem como outros documentos com informações de terceiros, contidas na documentação de suporte as
evidências relativas aos achados de auditoria, determino que seja
conferido caráter sigiloso aos Anexos III, IV, X, XI e XV, nos
termos do artigo 1°, §4°, do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas.
Por fim, determino que seja dada prioridade à apreciação do
presente processo, nos termos do artigo 5º da Resolução TCEES Nº
298 de 30/08/2016 - que dispõe sobre o exercício da fiscalização de
natureza operacional pelo TCEES.
Em, 20 de dezembro de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 02116/2017-3
Processo: 09109/2017-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMAC - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Partes: FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE, Membros do Ministério Público de Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Assunto: Representação
Responsáveis: Fernando Videira Lafayette
Representante: Membros do Ministério Público de Contas
A presente documentação refere-se à Representação com pedido de
medida cautelar, em face da Prefeitura de Municipal de Alfredo Chaves,
noticiando a ocorrência de possíveis ilegalidades na manutenção de
procuradores comissionados, sendo que haveria 4 cargos vagos efetivos não supridos.
Alegou ainda o representante que existe concurso homologado para
provimento de procuradores municipais efetivos sem que tenha havido
nenhuma posse no cargo, o que ensejaria irregularidades e deveria ser
deferida cautelar no sentido da nomeação dos aprovados no concurso
e exoneração dos comissionados que estão exercendo irregularmente
a função.
Por meio da Decisão Monocrática nº 1918/2017-2 foi determinado a
notificação do gestor municipal para apresentar justificativas.
Devidamente notificado, o gestor municipal apresentou suas justifi-
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cativas.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC e foi elaborada a Manifestação Técnica nº
1724/2017-2 opinando por conhecer a representação, indeferir a medida cautelar pleiteada e determinar que os autos caminhem sob o rito
ordinário.
É o relatório. Passo a fundamentação.
FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que estão presentes os requisitos/pressupostos de admissibilidade da presente representação, insertos nos arts. 184 e 177 c/c
186, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte de Contas, in
verbis:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria
de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os
elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que
os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá ser submetida ao Plenário.
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato será
comunicado ao Ministério Público para as medidas legais cabíveis.
Art.184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades na aplicação da legislação
que regule licitações e contratos administrativos.
Art.186. Aplicam-se às representações previstas nesta subseção, no
que couber, as normas relativas à denúncia.
Assim, diante da presença dos requisitos e pressupostos de admissibilidade, decido pelo recebimento da presente representação.
Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71 da CF/88, o
Tribunal de Contas tem o poder de sustar a execução de atos. Assim
também estabelece o inciso XI da CE/89.
Para que seja concedida uma medida suspensiva de determinado procedimento, se faz necessário à presença de dois requisitos, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.
Cumpre destacar que o presente concurso contém pessoas aprovadas
para o cargo de procurador municipal e com validade até 2019, tendo em vista que o certame foi prorrogado em 13/10/2017, conforme
edital 05/2017.
A nomeação dos candidatos aprovados em sede de concurso público é
ato discricionário da administração pública, somente ocorrendo a violação ao direito líquido e certo dos candidatos aprovados se encerrada
a validade do mandado de segurança a fim de garantir o direito dos
aprovados.
Importante ainda destacar a existência da Lei Municipal nº 092/2005
a qual assegura a presença dos comissionados até o provimento do
cargo de procurador municipal por meio de concurso público.
Ressalto que não há urgência no presente caso, já que a administração
realizou concurso público para provimento e substituição dos comissionados na procuradoria municipal, cabendo à mesma a discricionariedade na nomeação dos aprovados no concurso.
Cumpre ainda destacar que existem 2 anos de validade do concurso
público para empossar os procuradores municipais, motivo pelo qual
não há urgência na nomeação dos candidatos aprovados.
Destaco que não foi observado o periculum in mora, já que foi realizado o certame foi prorrogado no dia 13/10/2017 e que o mesmo possui
ainda 2 anos de validade.
Observo que a intervenção na forma pleiteada poderia causar um dano
maior que, já que caso seja determinado cautelarmente à nomeação
dos candidatos e ao fim da representação a mesma restasse não provida, os candidatos empossados teriam que ser exonerados, causando
ainda um dano maior para a Administração, gerando assim o periculum in mora reverso.
Não cabe a esta Corte de Contas decidir acerca de atos discricionários
da administração pública. Os gestores públicos municipais detém a
competência constitucional e legal de escolher o melhor momento para
a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público. Poderíamos falar em descumprimento legal caso o concurso tenha encerrado
sua validade e não tenha a nomeação das 2 vagas previstas em edital.
Tendo em vista a existência da Lei Municipal 092/2005 que ampara a
situação concreta de cargos comissionados presentes na procuradoria
municipal até o provimento dos cargos por concurso público e que o
concurso ainda tem validade de 2 anos, não vislumbro o fumus boni
iuris.
Diante de todo o exposto, acompanhando o entendimento técnico, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida
cautelar.
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DECISÃO
Conhecer a presente representação de acordo com o artigo 177 c/c
186 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Indeferir a medida cautelar tendo em vista a ausência dos pressupostos do artigo 376, inciso I e II do Regimento Interno desta Corte
de Contas.
Determinar que os autos tramitem sob o rito ordinário.
Dar ciência ao representante e representado do teor desta decisão.
Vitória ES, 21 de dezembro de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro de Plantão
Decisão Monocrática 00006/2018-1
Processo: 07109/2017-8
Classificação: Tomada de Contas Especial
UG: IJSN - Instituto Jones dos Santos Neves
Relator: Domingos Augusto Taufner
Parte: Gestor da UG (Instituto Jones dos Santos Neves)
Unidade Gestora: Instituto Jones dos Santos Neves
Assunto: Tomada de Contas Especial
Responsável: Gabriela Macedo Lacerda Riegert
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
O presente processo trata Tomada de Contas Especial, cuja
instauração foi determinada por esta Corte de Contas, ao Instituto
Jones dos Santos Neves referente ao Convênio nº 001/2011.
Considerando a justificativa apresentada pela responsável,
DEFIRO a solicitação de prorrogação de prazo, concedendo-lhe
90(noventa) dias, para apresentar a Conclusão da Tomada de
Contas Especial.
Dar ciência a Responsável de que o não atendimento desta decisão
culminará na aplicação de multa na forma dos arts. 16 e 17 da
Instrução Normativa 32/2014. Notifique-se a interessada do teor
da presente Decisão.
Em, 08 de janeiro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00007/2018-6
Processo: 07106/2017-4
Classificação: Tomada de Contas Especial
UG: IJSN - Instituto Jones dos Santos Neves
Relator: Domingos Augusto Taufner
Parte: GABRIELA MACEDO LACERDA RIEGERT
Unidade Gestora: Instituto Jones dos Santos Neves
Assunto: Tomada de Contas Especial
Responsável: Gabriela Macedo Lacerda Riegert
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
O presente processo trata Tomada de Contas Especial, cuja
instauração foi determinada por esta Corte de Contas, ao Instituto
Jones dos Santos Neves referente ao Convênio nº 017/2011.
Considerando a justificativa apresentada pela responsável,
DEFIRO a solicitação de prorrogação de prazo, concedendo-lhe
90(noventa) dias, para apresentar a Conclusão da Tomada de
Contas Especial.
Dar ciência a Responsável de que o não atendimento desta decisão
culminará na aplicação de multa na forma dos arts. 16 e 17 da
Instrução Normativa 32/2014. Notifique-se a interessada do teor
da presente Decisão.
Em, 08 de janeiro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00004/2018-2
Processo: 07110/2017-1
Classificação: Tomada de Contas Especial
UG: IJSN - Instituto Jones dos Santos Neves
Relator: Domingos Augusto Taufner
Parte: Gestor da UG (Instituto Jones dos Santos Neves)
Unidade Gestora: Instituto Jones dos Santos Neves
Assunto: Tomada de Contas Especial
Responsável: Gabriela Macedo Lacerda Riegert
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
O presente processo trata Tomada de Contas Especial, cuja
instauração foi determinada por esta Corte de Contas, ao Instituto
Jones dos Santos Neves referente ao Convênio nº 002/2011.
Considerando a justificativa apresentada pela responsável, DEFIRO
a solicitação de prorrogação de prazo, concedendo-lhe 90(noventa)
www.tce.es.gov.br
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dias, para apresentar a Conclusão da Tomada de Contas Especial.
Dar ciência a Responsável de que o não atendimento desta decisão
culminará na aplicação de multa na forma dos arts. 16 e 17 da
Instrução Normativa 32/2014.
Notifique-se a interessada do teor da presente Decisão.
Em, 08 de janeiro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00003/2018-8
Processo: 06041/2017-1
Classificação: Tomada de Contas Especial
UG: IJSN - Instituto Jones dos Santos Neves
Relator: Domingos Augusto Taufner
Parte: Gestor da UG (Secretaria de Estado de Economia e
Planejamento)
Unidade Gestora: Instituto Jones dos Santos Neves

Assunto: Tomada de Contas Especial
Responsável: Gabriela Macedo Lacerda Riegert
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
O presente processo trata Tomada de Contas Especial, cuja
instauração foi determinada por esta Corte de Contas, ao Instituto
Jones dos Santos Neves referente ao Convênio nº 013/2011.
Considerando a justificativa apresentada pela responsável, DEFIRO
a solicitação de prorrogação de prazo, concedendo-lhe 90(noventa)
dias, para apresentar a Conclusão da Tomada de Contas Especial.
Dar ciência a Responsável de que o não atendimento desta decisão
culminará na aplicação de multa na forma dos arts. 16 e 17 da
Instrução Normativa 32/2014.
Notifique-se a interessada do teor da presente Decisão.
Em, 08 de janeiro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
PORTARIA 021-P, DE 2 DE JANEIRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012 de 8/3/2012,
RESOLVE:
revogar, a contar de 1/1/2018, a Portaria P 387/2016, publicada no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES de 7/10/2016, que designou o
servidor FÁBIO LUCHI VALIN, matrícula nº 203.601, ocupante do
cargo efetivo de analista administrativo, para exercer atividade de
coordenação técnica FG-5, no Núcleo de Transportes - NTR.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-Presidente
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PORTARIA 084-P, DE 2 DE JANEIRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo. 13,
inciso IV da Lei Complementar Estadual 621/2012, de 8 de março de
2012,
RESOLVE:
designar o servidor PAULO CESAR ROCHA MALTA, matrícula
nº 202.666, ocupante do cargo efetivo de Assistente Técnico, para
exercer, a contar de 1/1/2018, atividade de coordenação técnica FG-5,
no Núcleo de Transportes, NTR, de acordo com o artigo 20, inciso V, da
Lei Complementar nº 660, publicada no Diário Oficial de 21/12/2012.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
www.tce.es.gov.br
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PORTARIA N nº 01, DE 08 DE JANEIRO DE 2018.
Aprova o Quadro de Detalhamento de Despesa do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 13, inciso VIII, da Lei
Complementar nº 621/2012;
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Quadro de Detalhamento de Despesa do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo de que trata a Lei nº 10.784,
de 18 de dezembro de 2017, conforme estabelecido no art. 25 da Lei 10.700, de 12 de julho de 2017.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 02/01/2018.
Sala da Presidência, 08 de janeiro de 2018.
Conselheiro SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA
Órgão / Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
02.101.010320540.2018 - EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO

EO

Natureza /
Fonte

Valor (R$ 1,00)

F

3190 - 0101
3191 - 0101
3350 - 0101
3390 - 0101
TOTAL

155.578.855
155.578.855
91.766.928
14.317.200
50.000
14.934.145
121.068.273

02.101.011210540.1013 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

F

3390 - 0101
TOTAL

389.200
389.200

02.101.011220540.0989 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS,
REVISÃO DE REMUNERAÇÃO, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E VANTAGENS

F

3190 - 0101
TOTAL

3.300.000
3.300.000

02.101.011220540.1010 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E
REFORMA DE IMÓVEIS

F

3390 - 0101
4490 - 0101
TOTAL

302.000
1.600.000
1.902.000

02.101.011220540.2017 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

F

3390 - 0101
3391 - 0101
4490 - 0101
TOTAL

5.892.070
739.500
2.791.395
9.422.965

02.101.011280540.2011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

F

3190 - 0101
3390 - 0101
4490 - 0101
TOTAL

284.700
2.196.717
15.000
2.496.417

S

3191 - 0101
TOTAL

17.000.000
17.000.000

02.101.012720540.0010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

[ATOS DA DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA]
ATO DGS Nº 001/2018
Designar os servidores para comporem a comissão para recebimento e fiscalização dos objetos do Contrato TC nº 040/2017.
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. 73, Inciso I, letra b da Lei 8.666/93, como também o que
consta no item 2.3 do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
Considerando o Contrato TC nº 040/2017, firmado com a empresa Torino Informática Ltda., constante nos autos do Processo TC nº
6252/2017, que trata de contratação de empresa para aquisição de 70 (setenta) microcomputadores tipo Notebook;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Sander da Silva Corrêa, matrícula nº 202.798, Marcos Guilherme Bressiane, matrícula nº 033.536 e
Ramon Pereira da Cunha, matrícula nº 203.683, para constituírem a comissão de recebimento dos equipamentos;
Art. 2º Designar os servidores Sander da Silva Corrêa, matrícula nº 202.798 (fiscal) e Marcos Guilherme Bressiane, matrícula nº
033.536 (fiscal adjunto), para constituírem a comissão de fiscalização;
Art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 08 de janeiro de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
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