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[ATOS DOS RELATORES]
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 0054/2018
Processo TC:
6936/2017-5
Assunto:
Denúncia
Jurisdicionado:
Câmara Municipal de Conceição da Barra
Exercício:
2017
Conselheiro Relator: Conselheiro Sérgio Nader Borges
Tratam os autos de Denúncia protocolada nesta Corte de Contas
pelo Sr. Werks Luiz Boa, em face da Sra. Mirtes Eugênia Rodrigues
Pereira Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de Conceição
da Barra/ES, narrando possível fraude à licitação na contratação de
empresa jornalística por meio do Convite n° 001/2017.
Presentes os requisitos de admissibilidade da Denúncia, dispostos
no art. 94 da Lei Complementar n° 621/2012, a Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 1.183/2017, consignou a presença de indício
de irregularidade, que em respeito aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, merecem, portanto, esclarecimentos dos responsáveis.
Assim, com fito de assegurar o contraditório, DECIDO por:
CITAR dos responsáveis indicados no quadro adiante, nos termos
do artigo 56, II, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e do artigo 157, III, do RITCEES, para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentem as razões de justificativa, bem como os documentos
que entenderem, em razão da irregularidade apontada no item 2.1
da Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 1.183/2017:
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS

SUBITENS/
IRREGULARIDADES
2.1. Fraude no processo
licitatório

Mirtes Eugênia Rodrigues
Pereira Figueiredo
Presidente da Câmara Municipal
de Conceição da Barra
Alexandre Gonçalves
Marques
Presidente da CPL
ENCAMINHAR, a cada um dos responsáveis indicados, cópia da Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 1.183/2017, a fim de que
possam exercer o direito ao contraditório e assegurar a ampla defesa.
Vitória, 15 de janeiro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA DECM 0055/2018
PROCESSO TC:
3118/2017
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
DA BARRA/ES
ASSUNTO:
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO
-AUDITORIA TEMÁTICA EM RECEITAS
PÚBLICAS
EXERCÍCIO:
2017

RESPONSÁVEL:

FRANCISCO BERNHARD VERVLOET Prefeito Municipal de Conceição da Barra/
ES
RELATOR:
CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER
BORGES
Versam os autos sobre o resultado de auditoria no tocante a temática RECEITAS PÚBLICAS realizada na Prefeitura Municipal de Conceição da Barra /ES, relativo ao Plano de Fiscalização 2017 cujo
objetivo, segundo consta da Instrução Técnica Inicial (ITI) nº.
1.097/2017, consistia em “... analisar a estrutura legislativa, física e organizacional da administração tributária municipal, identificando deficiências e vulnerabilidades que podem ser objeto de
aprimoramento mediante futuro Plano de Ação a ser estabelecido
entre a Prefeitura e o TCE/ES”.
Considerando o Relatório de Auditoria (RA) nº. 42/2017 e seus
apêndices, foram elencados os indicativos e as proposições da equipe de auditoria, concernentes às ações a serem adotadas como
medidas corretivas pelos gestores municipais.
Assim, com fito de assegurar o contraditório, fundado no art. 156
da LC 621/2012, DECIDO por:
2.1.1. NOTIFICAR as autoridades indicadas no quadro abaixo, ou
quem os houver sucedido, para que tomem ciência dos indicativos e das proposições suscitadas pela Equipe de Auditoria, detalhadas no Relatório 42/2017 e seus apêndices:
NOME
CARGO
Alex da Silva Moura
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 668.740.766-04
Gabriela dos Santos Silva
Controladora Municipal
CPF: 139.215.088-62
Vitor Vicente Guanandy
Procurador Geral
CPF: 057.980.747-90
Mirtes Eugênia Rodrigues Presidente da Câmara Municipal
Pereira Figueiredo
de Conceição da Barra
CPF: 333.173.806-91
2.1.2. NOTIFICAR o Prefeito de Conceição da Barra, Senhor Francisco Bernhard Vervloet (CPF 576.618.637-15), ou quem o
houver sucedido no cargo, nos termos do artigo 8º da Resolução TC
nº 298/2016 c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III, da Resolução
TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal c/c o
artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica deste Tribunal, para que, no
prazo de 90 (noventa) dias, cumpra as DETERMINAÇÕES abaixo
relacionadas, 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 (RA) nº. 42/2017
(Proc. TC 3.118/2017), em especial o art. 37 da CF e o art. 11 da
LRF, alertando-o de que o não atendimento injustificado o sujeita às
sanções previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da
Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, inciso IV, da Resolução
TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal:
2.1.2.1. 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 de Auditoria (RA) nº. 42/2017, para avaliação e futuro monitoramento por parte deste Tribunal nos termos dos artigos
10 da Resolução TC nº 298/2016 e 194 da Resolução TC 261/2013,
que cuida do Regimento Interno deste Tribunal.
a) O Plano de Ação deve ser encaminhado no formato previsto na
Instrução Normativa (IN) TCEES nº 35/2015, incisos I e II, art. 3º,
(CD-Rom; formato de 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 de-
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têm a atribuição legal pelas medidas ali consignadas;
b) 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;
c) 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 impropriedades apontadas pelo relatório
de auditoria.
2.2. ENCAMINHAR, a cada responsável nos quadros acima indicados, cópia do Relatório de Auditoria (RA) nº. 042/2017, acompanhado dos respectivos Apêndices, além da Instrução Técnica
Inicial (ITI) nº. 1.097/2017, a fim de promover a regular publicidade do feito, bem como ampliar a possibilidade de compreensão
das ações propostas pela Equipe de Auditoria, para a apresentação
do pertinente Plano de Ação.
Vitória, 15 de janeiro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 0057/2018
PROCESSO TC:
JURISDICIONADO:
ASSUNTO:
RELATOR:

9163/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ/ES
REPRESENTAÇÃO
CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER
BORGES
Tratam os autos de representação formulada pela pessoa jurídica
Andrade e Lima Serviços Ltda.- ME, no qual se apontam supostos
indícios de irregularidades ocorridos no curso do procedimento
licitatório decorrente do Edital de Pregão Presencial nº. 054/2017,
integrante do Processo Administrativo nº. 6.292/2017, de
titularidade do Município de Guaçuí/ES, notadamente a exigência
de documentação não contemplada pela legislação de regência.
Todavia, não constam dos autos cópia do referido edital de pregão
presencial ou outras peças que permitam uma melhor compreensão
e análise do tema.
Diante disso, vislumbro necessária a NOTIFICAÇÃO do Chefe do
Poder Executivo do Município de Guaçuí/ES para que, no prazo de 15
(quinze) dias, encaminhe a esta Corte de Contas preferencialmente
por meio digital, cópia integral do Processo Administrativo nº.
6.292/2017, no qual se insere o Edital de Pregão Presencial nº.
054/2017, eventuais impugnações que tenham sido apresentadas
por interessados em participar do certame licitatório, decisões
administrativas proferidas acerca das impugnações, bem como
outras que entender necessárias para o deslinde do tema.
Outrossim, NOTIFICO o Chefe do Poder Executivo do Município
de Guaçuí/ES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe
a este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES
o atual estágio do Processo Administrativo nº. 6.292/2017 e do
procedimento licitatório que se encontra em curso.
Vitória, 15 de janeiro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 0061/2018
PROCESSO TC:
1424/2007
ASSUNTO:
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE:
ERNESTO PAIZANTE PEREIRA
JURISDICIONADO: MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 075/2007 – TC 3155/2006, proferido
nos autos da Auditoria Ordinária, referente ao Município de Mantenópolis, condenou ERNESTO PAIZANTE PEREIRA ao pagamento
de multa pecuniária no valor correspondente a 1.500 VRTE e
ressarcimento.
Após os trâmites regulares, foi proferido o Acórdão TC 624/2013
que proveu parcialmente o acordão objurgado, excluindo o ressarcimento e redimensionando a multa pra o valor equivalente
a 5000 VRTE.
Compulsando os autos, verifica-se à fl.306, informação da Secretaria Geral das Sessões que o trânsito em julgado ocorreu em 13
de junho de 2014.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins
de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão
condenatório.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
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6254/2017-9 (fls.324/326), subscrito pelo digno Procurador-Geral Luciano Vieira, pelo arquivamento dos autos, sem baixa do
débito/responsabilidade, devolvendo-se os autos à Secretaria
do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou
as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária
a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis, tais como diligências para se obter informações sobre
o andamento de ações de cobranças ajuizadas e procedimentos
instaurados pelo Ministério Público Estadual, até porque não dispõe
o Ministério Público de Contas de atribuições para censurar atos
finalísticos judiciais ou ministeriais;
Considerando ainda, que o acompanhamento pelo Ministério Público de Contas da execução do acórdão condenatório só pode desenvolver-se diante das providências a serem adotadas pelo órgão
fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos
municipal ou estadual quando houver imputação de débito, para a
cobrança do crédito, o que ficou nos autos evidenciado.
No caso, a multa imputada foi inscrita em Dívida Ativa – CDA nº
4494/2014 pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, no valor
de 500 VRTE, sendo devidamente protestada e conforme informações nos autos, o valor é inferior ao exigido pela legislação para
ajuizamento de ação de execução fiscal.
Verifica-se, portanto, que a cobrança do valor não é sindicável pelo
Parquet de Contas, o que justifica a extinção do procedimento de
monitoramento e acompanhamento, entretanto, sem proceder-se à
baixa do débito, do qual ainda resta obrigado o gestor condenado;
Por fim, subscrevo em todos os seus termos, o entendimento exarado no Parecer 6254/2017-9, DETERMINO o ARQUIVAMENTO
do feito, sem baixa do débito/responsabilidade, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.
Que sejam os autos devolvidos à Secretaria do Ministério Público de Contas, conforme o solicitado.
Vitória, 15 de janeiro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 0044/2018
PROCESSO TC:
3138/2004
ASSUNTO:
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE:
MARIO LUIZ BARBOSA
JURISDICIONADO: MUNICÍPIO DE IRUPI
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto
contra o Acórdão 368/2004 – TC 2330/2004, proferido nos autos
da Omissão de Prestação de Contas RREO – 1º Bimestres/2004,
referente ao Município de Irupi, que condenou Mario Luiz Barbosa
ao pagamento de multa pecuniária no valor correspondente a
1.000 VRTE.
Após os trâmites regulares, foi proferido o Acórdão TC 795/2005
que negou provimento ao recurso, mantendo-se integralmente os
termos da condenação imposta pelo Acórdão TC 368/2004.
Compulsando os autos, verifica-se à fl.28, informação da Secretaria
Geral das Sessões que o prazo para interposição de recurso/
pagamento, referente ao Acórdão TC-795/2005, venceu em
23/12/2005.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins
de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão
condenatório.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
6451/2017-1 (fls.65/67), subscrito pelo digno Procurador-Geral
Luciano Vieira, pelo arquivamento dos autos, sem baixa do
débito/responsabilidade, devolvendo-se os autos à Secretaria
do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema
de cobrança do e-tcees.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou
as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos
decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária
a continuidade do procedimento de acompanhamento e
monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos
dispensáveis, tais como diligências para se obter informações sobre
o andamento de ações de cobranças ajuizadas e procedimentos
instaurados pelo Ministério Público Estadual, até porque não dispõe
o Ministério Público de Contas de atribuições para censurar atos
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finalísticos judiciais ou ministeriais;
Considerando ainda, que o acompanhamento pelo Ministério
Público de Contas da execução do acórdão condenatório só pode
desenvolver-se diante das providências a serem adotadas pelo
órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos
órgãos municipal ou estadual quando houver imputação de débito,
para a cobrança do crédito, o que ficou nos autos evidenciado.
No caso, a multa imputada foi inscrita em Dívida Ativa – CDA nº
846/2006 em 23/01/2014 pela Secretaria de Estado da Fazenda
– SEFAZ, no valor de 1000VRTE, valor inferior ao exigido pela
legislação para ajuizamento de ação de execução fiscal.
Verifica-se, portanto, que a cobrança do valor não é sindicável pelo
Parquet de Contas, o que justifica a extinção do procedimento de
monitoramento e acompanhamento, entretanto, sem proceder-se à
baixa do débito, do qual ainda resta obrigado o gestor condenado;
Por fim, subscrevo em todos os seus termos, o entendimento exarado
no Parecer 6451/2017-1, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do
feito, sem baixa do débito/responsabilidade, ressaltandose que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.
Que sejam os autos devolvidos à Secretaria do Ministério
Público de Contas, conforme o solicitado.
Vitória, 12 de janeiro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 0060/2018
PROCESSO TC:
1383/2004
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS:
SYRO TEDOLDI NETTO SEGUNDO
JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual de Ordenador gerando o Acórdão 717/2005, referente a Câmara Municipal de Colatina, que condenou SYRO TEDOLDI NETTO SEGUNDO ao pagamento de multa pecuniária no valor equivalente a
1.000 VRTE.
Compulsando os autos, verifica-se à fl.80, informação da Secretaria
Geral das Sessões que o ocorreu o trânsito em julgado no dia
21 de outubro de 2005.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins
de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão
condenatório.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
5453/2017-8 (fls.127/129), subscrito pelo digno Procurador-Geral Luciano Vieira, pelo arquivamento dos autos, sem baixa do
débito/responsabilidade, devolvendo-se os autos à Secretaria
do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou
as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária
a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis, tais como diligências para se obter informações sobre
o andamento de ações de cobranças ajuizadas e procedimentos
instaurados pelo Ministério Público Estadual, até porque não dispõe
o Ministério Público de Contas de atribuições para censurar atos
finalísticos judiciais ou ministeriais;
Considerando ainda, que o acompanhamento pelo Ministério Público de Contas da execução do acórdão condenatório só pode desenvolver-se diante das providências a serem adotadas pelo órgão
fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos
municipal ou estadual quando houver imputação de débito, para a
cobrança do crédito, o que ficou nos autos evidenciado.
No caso, a multa imputada foi inscritas em Dívida Ativa – CDA nº
8720/2005 pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, constando nos autos informações acerca da inviabilidade de execução
em razão do instituto da prescrição.
Verifica-se, portanto, que a cobrança do valor não é sindicável pelo
Parquet de Contas, o que justifica a extinção do procedimento de
monitoramento e acompanhamento, entretanto, sem proceder-se à
baixa do débito, do qual ainda resta obrigado o gestor condenado;
Por fim, subscrevo em todos os seus termos, o entendimento exarado no Parecer 5453/2017-8, DETERMINO o ARQUIVAMENTO
do feito, sem baixa do débito/responsabilidade, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.
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Que sejam os autos devolvidos à Secretaria do Ministério Público de Contas, conforme o solicitado.
Vitória, 15 de janeiro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 0058/2018
PROCESSO TC:
ASSUNTO:

4506/2000
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
INTERESSADOS:
MARCOS ANTÔNIO SOARES
NIUZA LOPES MALTA
JURISDICIONADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E
RODAGEM
Cuidam os presentes autos de Proposição Plenária que gerou a Decisão TC 47/2003 condenando o Sr. Marcos Antônio Soares e
a Srª. Niuza Lopes Malta o ressarcimento ao Departamento de
Estradas e Rodagem o valor correspondente a 23.256,55 UFIR
e 30.986,54 UFIR, respectivamente, que já estão sendo objeto de
Ação de Execução Fiscal nº 024.05.016971-3.
Visualizo, que a Decisão TC 5127/2008 foi pela QUITAÇÃO a Mauro
Leite Teixeira em razão do recolhimento integral da multa constante
do Acórdão TC 001/2003.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins
de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão
condenatório.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio de Manifestação Ministerial nº 441/2017 (fl.723), subscrito pelo digno Procurador-Geral Luciano Vieira, pelo arquivamento dos autos, sem
baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se os autos à
Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros
no sistema de cobrança do e-tcees.
No caso, o débito referente ao Ressarcimento ao Departamento de
Estradas e Rodagem é objeto de Ação de Execução Fiscal em trâmite perante o Poder Judiciário.
Verifica-se, portanto, que a cobrança do valor não é sindicável pelo
Parquet de Contas, o que justifica a extinção do procedimento de
monitoramento e acompanhamento, entretanto, sem proceder-se à
baixa do débito, do qual ainda resta obrigado o gestor condenado;
Por fim, subscrevo em todos os seus termos, o entendimento exarado na Manifestação do MPC nº 441/2017-1, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do feito, sem baixa do débito/responsabilidade, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre
o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Que sejam os autos devolvidos à Secretaria do Ministério Público de Contas, conforme o solicitado.
Vitória, 15 de janeiro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 0065/2018
PROCESSO TC:
2666/2003
ASSUNTO:
AUDITORIA ESPECIAL
INTERESSADO:
JOSÉ BRAVO
JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Cuidam os presentes autos de Auditoria Especial que gerou o Acórdão TC 800/2004 imputando ao Sr. José Bravo o pagamento de
multa no valor equivalente a 1.000 VRTE.
A Secretaria Geral das Sessões informa à fl. 113 que o prazo para
pagamento/recurso referente ao Acórdão TC 800/2004, venceu em
29/10/2004.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins
de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão
condenatório.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio de Parecer nº
6332/2017-5 (fl.131/133), subscrito pelo digno Procurador-Geral
Luciano Vieira, pelo arquivamento dos autos, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se os autos à Secretaria do
Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema
de cobrança do e-tcees.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou
as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária
a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis, tais como diligências para se obter informações sobre
o andamento de ações de cobranças ajuizadas e procedimentos
www.tce.es.gov.br
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instaurados pelo Ministério Público Estadual, até porque não dispõe
o Ministério Público de Contas de atribuições para censurar atos
finalísticos judiciais ou ministeriais;
Considerando ainda, que o acompanhamento pelo Ministério Público de Contas da execução do acórdão condenatório só pode desenvolver-se diante das providências a serem adotadas pelo órgão
fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos
municipal ou estadual quando houver imputação de débito, para a
cobrança do crédito, o que ficou nos autos evidenciado.
No caso, a multa imputada foi inscrita em Dívida Ativa – CDA nº
12.6999/2004, devidamente protestada, sendo informado pela Procuradoria Geral do Estado a inviabilidade de ajuizamento da ação
em decorrência do instituto da prescrição.
Verifica-se, portanto, que a cobrança do valor não é sindicável pelo
Parquet de Contas, o que justifica a extinção do procedimento de
monitoramento e acompanhamento, entretanto, sem proceder-se à
baixa do débito, do qual ainda resta obrigado o gestor condenado;
Por fim, subscrevo em todos os seus termos, o entendimento exarado no Parecer nº 6332/2017-5, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do feito, sem baixa do débito/responsabilidade, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.
Que sejam os autos devolvidos à Secretaria do Ministério Público de Contas, conforme o solicitado.
Vitória, 16 de janeiro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 056/2018
PROCESSO TC:
5126/2017
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
DA BARRA/ES
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RELATOR:
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES
Trata-se de Prestação de Contas encaminhada a este Tribunal, por
meio do sistema CidadES, em 09/04/2017, nos termos do artigo
139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, observando-se, portanto, o prazo regimental.
Em vista de seu teor, elaborou-se o Relatório Técnico Contábil
(RTC) nº. 806/2017, no qual restaram assentados indícios de
irregularidades. Desta feita, foi elaborada a correspondente Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 1.229/2017 cujo teor, ao final, sugeriu a citação do(s) responsável(eis) ali elencados.
Assim, considerando o Relatório Técnico de Auditoria 806/2017 e a
Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 1.229/2017, DECIDO por:
CITAR o(s) responsável(eis) descrito(s) no quadro adiante, nos
termos do artigo 157, III, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261 de 4 de junho de 2013 c/c artigo 56, II,
e artigo 63, I, da Lei Complementar 621 de 8 de março de 2012,
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa, alegações de defesa, bem como documentos, individual ou
coletivamente, que entenderem necessários em razão dos achados
detectados:
Responsável
Adélia Augusta de
Mattos Pereira Marchiori

Adélia Augusta de
Mattos Pereira Marchiori

Adélia Augusta de
Mattos Pereira Marchiori

Itens
Achados
Subitens
3.2.2
Divergência entre o saldo
contábil dos demonstrativos
contábeis e o valor dos inventários de bens. Fundamentação legal: arts. 94 a 96 da
Lei 4.320/64
3.3.1
Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a
emissão do parecer do controle interno sobre a Prestação
de Contas Anual. Fundamentação legal: art. 135, § 4º e
138, § 3º do RITCEES, art 5º
da Res. TCEES 227/2011, IN
TCEES 34/2015.
3.6.1
Divergência entre os saldos
das contas contábeis da dívida
ativa do Balanço Patrimonial
e do Demonstrativo da Dívida
Ativa. Fundamentação legal:
arts. 39 e 89 da Lei 4320/64
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2. ENCAMINHAR, a responsável, cópia do Relatório Técnico
Contábil (RTC) nº. 806/2017 e da Instrução Técnica Inicial
(ITI) nº. 1.229/2017 no qual restaram assentados indícios de
irregularidades.
Vitória, 15 de janeiro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 053/2018
PROCESSO TC:
ASSUNTO:
RESPONSÁVEIS:

4230/2014
REPRESENTAÇÃO
VICTOR ARAUJO VENTURI
JOSÉ APARECIDO ROSA MOREIRA
GILVETE MACHADO LOSS DE SOUZA
JURISDICIONADO: MUNICÍPIO DE COLATINA
Cuidam os presentes autos de Representação gerando o Acórdão
1392/2015, referente ao Município de Colatina, que condenou
VICTOR ARAUJO VENTURI, JOSÉ APARECIDO ROSA MOREIRA, GILVETE MACHADO LOSS DE SOUZA ao pagamento de
multa pecuniária no valor de R$ 3.000,00 individual.
Compulsando os autos, verifica-se à fl.272, informação da Secretaria Geral das Sessões que o ocorreu o trânsito em julgado no
dia 18 de abril de 2016.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins
de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão
condenatório.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
6371/2017-5 (fls.313/315), subscrito pelo digno Procurador-Geral Luciano Vieira, pelo arquivamento dos autos, sem baixa do
débito/responsabilidade, devolvendo-se os autos à Secretaria
do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou
as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária
a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis, tais como diligências para se obter informações sobre
o andamento de ações de cobranças ajuizadas e procedimentos
instaurados pelo Ministério Público Estadual, até porque não dispõe
o Ministério Público de Contas de atribuições para censurar atos
finalísticos judiciais ou ministeriais;
Considerando ainda, que o acompanhamento pelo Ministério Público de Contas da execução do acórdão condenatório só pode desenvolver-se diante das providências a serem adotadas pelo órgão
fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos
municipal ou estadual quando houver imputação de débito, para a
cobrança do crédito, o que ficou nos autos evidenciado.
No caso, as multas imputadas foram inscritas em Dívida Ativa –
CDA nº 6043/2016; 6046/2016 e 6047/2016 em 13/01/2014 pela
Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, devidamente protestadas, no valor de R$ 3.000,00, valor inferior ao exigido pela legislação para ajuizamento de ação de execução fiscal.
Verifica-se, portanto, que a cobrança do valor não é sindicável pelo
Parquet de Contas, o que justifica a extinção do procedimento de
monitoramento e acompanhamento, entretanto, sem proceder-se à
baixa do débito, do qual ainda resta obrigado o gestor condenado;
Por fim, subscrevo em todos os seus termos, o entendimento exarado no Parecer 6371/2017-5, DETERMINO o ARQUIVAMENTO
do feito, sem baixa do débito/responsabilidade, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.
Que sejam os autos devolvidos à Secretaria do Ministério Público de Contas, conforme o solicitado.
Vitória, 15 de janeiro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 0059/2018
PROCESSO TC:
ASSUNTO:
RECORRENTE:

1588/2006
PEDIDO DE REVISÃO
JOÃO CESAR CARVALHO DE FARIA
HENRIQUE MELLO DE MORAES
CARLOS ALBERTO FERRARI FERREIRA
JURISDICIONADO: ADERES
Cuidam os presentes autos de Pedido de Revisão interposto contra
o Acórdão 79/2004 parcialmente reformado pelo Acórdão TC –
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283/2006, que condenou João Cesar Carvalho de Faria, Henrique
Mello de Moraes e Carlos Alberto Ferrari Ferreira
Em multa pecuniária no valor correspondente a 500 (quinhentos)
VRTE’s, cada.
Compulsando os autos, verifica-se à fl.125, informação da Secretaria Geral das Sessões que o prazo para interposição de recurso/pagamento venceu em 04/07/2009.
O Acórdão TC – 176/2004 concedeu quitação a João Cesar Carvalho
Faria em razão do recolhimento da multa aplicada.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins
de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão
condenatório.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
6427/2017-7 (fls.139/141), subscrito pelo digno Procurador-Geral Luciano Vieira, pelo arquivamento dos autos, sem baixa do
débito/responsabilidade, devolvendo-se os autos à Secretaria
do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou
as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária
a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis, tais como diligências para se obter informações sobre
o andamento de ações de cobranças ajuizadas e procedimentos
instaurados pelo Ministério Público Estadual, até porque não dispõe
o Ministério Público de Contas de atribuições para censurar atos
finalísticos judiciais ou ministeriais;
Considerando ainda, que o acompanhamento pelo Ministério Público de Contas da execução do acórdão condenatório só pode desenvolver-se diante das providências a serem adotadas pelo órgão
fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos
municipal ou estadual quando houver imputação de débito, para a
cobrança do crédito, o que ficou nos autos evidenciado.
No caso, as multas imputadas foram inscritas em Dívida Ativa –
CDA nº 1995/08 e 1996/08 pela Secretaria de Estado da Fazenda –
SEFAZ, não obstante a Procuradoria Geral do estado informa acerca
da inviabilidade do protesto extrajudicial e razão da ocorrência da
Prescrição.
Verifica-se, portanto, que a cobrança do valor não é sindicável pelo
Parquet de Contas, o que justifica a extinção do procedimento de
monitoramento e acompanhamento, entretanto, sem proceder-se
à baixa do débito.
Por fim, subscrevo em todos os seus termos, o entendimento exarado no Parecer 6427/2017-7, DETERMINO o ARQUIVAMENTO
do feito, sem baixa do débito/responsabilidade.
Que sejam os autos devolvidos à Secretaria do Ministério Público de Contas, conforme o solicitado.
Vitória, 15 de janeiro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00067/2018-8
Processo: 1817/2014
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Assunto: Tomada de Contas Especial
Responsável: Luciano Henrique Sordine Pereira
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – ACÓRDÃO TC 110/115
PLENÁRIO REITERADO PELO ACÓRDÃO TC 362/2016 PRIMEIRA CÂMARA – EXERCÍCIO DE 2013 – DAR QUITAÇÃO –
AO MPEC – ARQUIVAR
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial instaurada pelo ex-Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, senhor Luciano Henrique Sordine Pereira.
O Acórdão TC 110/115 Plenário (fls. 64/70) reiterado pelo
Acórdão TC 362/2016 Primeira Câmara (fls. 136/144) aplicou
multa pecuniária individual ao senhor Luciano Henrique Sordine Pereira na quantia de R$ 3.000,00.
Infere-se da informação à fl. 160 que o trânsito em julgado consumou-se em 15/08/2016, haja vista que restou precluso o prazo
para a apresentação de recurso.
A Secretaria Geral do Ministério Público de Contas expediu o Termo
de Verificação nº 149/2017 (fls. 200/201) que certifica o recolhimento a menor, correspondente a 0,0061 VRTE, em relação ao valor da multa aplicada.
O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, pugnou pela expedição da devida quitação ao senhor Luciano Henrique Sordine Pereira (Parecer
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do Ministério Público de Contas 7132/2017 – fl. 204), tendo
em vista que existe uma grande proximidade entre o efetivamente
cumprido e o previsto no v. acórdão condenatório, remanescendo
débito desprezível, a ponto de ensejar a cobrança complementar.
Requereu, ainda, a devolução dos autos à Secretaria Geral do Ministério Público para os devidos registros no sistema de cobrança
do E-TCEES.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº 09/2017
que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º, estabelecendo que o relator
permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada
no DOEL – TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação
da referida emenda regimental conforme o sorteio de relatoria dos
grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019, delegando-se
aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, que opinou pela quitação ao senhor Luciano Henrique
Sordine Pereira, e corroborando o entendimento de que existe uma
grande proximidade entre o efetivamente cumprido e o previsto no
v. acórdão condenatório, remanescendo débito desprezível, a ponto
de ensejar a cobrança complementar, entendo que, na forma do
artigo 148 da Lei Complementar 621/2012, o responsável faz jus
à quitação.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
Dar quitação ao senhor Luciano Henrique Sordine Pereira,
nos termos do art. 148 da Lei Complementar 621/2012;
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas, para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES,
e, posteriormente, arquivar o presente feito.
Decisão Monocrática 00068/2018-2
Processo: 3415/2000
Jurisdicionados: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Assunto: Recurso de Reconsideração
Responsáveis: Fernando Augusto Barros Bettarello
Sidney Costa
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – ACÓRDÃO TC 119/2000
– ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO / RESPONSABILIDADE
– AO MPEC
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto por Fernando Augusto Barros Bettarello na qualidade de
ex-Ordenador de Despesas da Secretaria de Estado de Transportes
e Obras Públicas.
O Acórdão TC 119/2000 (Processo TC 3703/1999 – fls. 125/128)
aplicou multa pecuniária individual aos senhores Fernando Augusto
Barros Bettarello e Sidney Costa no valor correspondente a 1.000
UFIR.
Infere-se da informação à fl. 51 que o trânsito em julgado consumou-se em 08/02/2006, haja vista que restou precluso o prazo
para a apresentação de recurso.
O Acórdão TC 563/2006 (Processo TC 3703/99 - fls. 145/147)
concedeu quitação ao senhor Sidney Costa por força do recolhimento da multa aplicada.
A multa imputada ao senhor Fernando Augusto Barros Bettarello foi
inscrita em Dívida Ativa (CDA nº 1220/2006), pela Secretaria de
Estado da Fazenda – SEFAZ.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins
de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão
condenatório.
A Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício do Ministério
Público de Contas (Fls. 04/05, Processo n. 78086833, PGE, anexo),
informa sobre a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº
1220/2006 em observância ao instituto da prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de monitoramento de execução.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
5704/2017 (fls. 68/70), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem
baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Fernando Augusto Barros Bettarello, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no
sistema de cobrança do e-tcees.
www.tce.es.gov.br
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É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº 09/2017
que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º, estabelecendo que o relator
permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada
no DOEL – TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação
da referida emenda regimental conforme o sorteio de relatoria dos
grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019, delegando-se
aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou
as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária
a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem
contudo, proceder-se à baixa do débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes deverão
informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais
adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações
do Tribunal de Contas, conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.
Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o
cancelamento da CDA/título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II do RITCEES.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
1 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso
IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/responsabilidade de Fernando Augusto Barros Bettarello, ressaltando-se que
o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo,
desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
2 Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas,
conforme solicitado.
Decisão Monocrática 00069/2018-7
Processo: 3675/2003
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Marilândia
Assunto: Prestação de Contas Bimestral
Responsável: José Carlos Milanezi
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA – 2º BIMESTRE DE 2003 – ARQUIVAR
SEM BAIXA DE DÉBITO / RESPONSABILIDADE – DEVOLVER
AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Bimestral
da Prefeitura Municipal de Marilândia, relativa ao 2º bimestre de
2003, sob a responsabilidade do senhor José Carlos Milanezi.
O Acórdão TC 404/2003 (fls. 347/350) condenou o senhor José
Carlos Milanezi em multa pecuniária no valor correspondente a
1000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 362 que o trânsito em julgado consumou-se em 24/11/2003, haja vista que restou precluso o prazo
para a apresentação de recurso.
A multa imputada foi inscrita em Dívida Ativa (CDA nº 2766/2004),
pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins
de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão
condenatório.
A Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício do Ministério Público de Contas (fls. 04/05, Processo n. 79017649, PGE, em
anexo), informa sobre a inviabilidade do protesto extrajudicial da
CDA nº 2766/2004 em observância ao instituto da prescrição, não
subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de
monitoramento de execução.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
5551/2017 (fls. 389/391), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos
sem baixa do débito/responsabilidade quanto a José Carlos
Modenezi, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança
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do e-tcees.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº 09/2017
que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º, estabelecendo que o relator
permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada
no DOEL – TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação
da referida emenda regimental conforme o sorteio de relatoria dos
grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019, delegando-se
aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou
as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária
a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem
contudo, proceder-se à baixa do débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes deverão
informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais
adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações
do Tribunal de Contas, conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.
Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o
cancelamento da CDA/título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II do RITCEES.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
1 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso
IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/responsabilidade de José Carlos Modenezi, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que
sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as
medidas de direito.
2 Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas,
conforme solicitado.
Decisão Monocrática 00070/2018-1
Processo: 6875/2003
Jurisdicionado: Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Assunto: Recurso de Reconsideração
Responsável: Ricardo Murce Magalhães
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – ACÓRDÃO TC 361/2003
REITERADO PELO ACÓRDÃO TC 122/2005 – ARQUIVAR SEM
BAIXA DE DÉBITO / RESPONSABILIDADE – AO MPEC
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto por Ricardo Murce Magalhães na qualidade de Coordenador
de Comunicação do Gabinete do Prefeito Municipal de Vitória no
exercício de 2003.
O Acórdão TC 361/2003 (Processo TC 3991/2003 - fls. 13/16)
reiterado pelo Acórdão TC 122/2005 (fls. 132/134) aplicou multa
pecuniária individual ao senhor Ricardo Murce Magalhães no valor
correspondente a 1.000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 158 que o trânsito em julgado consumou-se em 11/03/2005, haja vista que restou precluso o prazo
para a apresentação de recurso.
A multa imputada ao senhor Ricardo Murce Magalhães foi inscrita
em Dívida Ativa (CDA nº 4518/2005), pela Secretaria de Estado da
Fazenda – SEFAZ.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins
de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão
condenatório.
A Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício do Ministério
Público de Contas (Fls. 04/05, Processo n. 78954037, PGE, anexo),
informa sobre a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº
4518/2005 em observância ao instituto da prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de monitoramento de execução.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
5896/2017 (fls. 165/167), subscrito pelo Excelentíssimo Procurawww.tce.es.gov.br
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dor Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem
baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Ricardo
Murce Magalhães, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de
cobrança do e-tcees.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº 09/2017
que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º, estabelecendo que o relator
permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada
no DOEL – TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação
da referida emenda regimental conforme o sorteio de relatoria dos
grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019 delegando-se
aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou
as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária
a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem
contudo, proceder-se à baixa do débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes deverão
informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais
adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações
do Tribunal de Contas, conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.
Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o
cancelamento da CDA/título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II do RITCEES.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
1 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso
IV do Regimento Interno, sem baixa do débito/responsabilidade de Ricardo Murce Magalhães, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que
sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as
medidas de direito.
2 Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas,
conforme solicitado.
Decisão Monocrática 00071/2018-4
Processo: 12162/2015
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Assunto: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 3º bimestre de 2015
Responsável: Maria Albertina Menegardo Freitas
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 3º BIMESTRE DE 2015
– ACÓRDÃO TC 032/2016 – DAR QUITAÇÃO – AO MPEC –
ARQUIVAR
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Bimestral
referente ao 3º bimestre de 2015 da Prefeitura Municipal de Rio
Novo do Sul, sob a responsabilidade da senhora Maria Albertina
Menegardo Freitas.
O Acórdão TC 032/2016 (fls. 24/28) aplicou multa pecuniária
individual à senhora Maria Albertina Menegardo Freitas na quantia
de R$ 2.000,00.
Infere-se da informação à fl. 77 que o trânsito em julgado consumou-se em 20/12/2016, haja vista que restou precluso o prazo
para a apresentação de recurso.
A Secretaria Geral do Ministério Público de Contas expediu o Termo
de Verificação nº 68/2017 (fls. 98/99) que certifica o recolhimento
integral da multa aplicada.
O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, pugnou pela expedição da
devida quitação à senhora Maria Albertina Menegardo Freitas (Parecer do Ministério Público de Contas 6536/2017 – fl. 124).
Requereu, ainda, a devolução dos autos à Secretaria Geral do Ministério Público para os devidos registros no sistema de cobrança
do E-TCEES.
É o relatório.
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2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº 09/2017
que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º, estabelecendo que o relator
permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada
no DOEL – TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação
da referida emenda regimental conforme o sorteio de relatoria dos
grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019, delegando-se
aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, que opinou pela quitação à senhora Maria Albertina
Menegardo Freitas, tendo em vista o recolhimento integral da multa
aplicada, entendo que, na forma do artigo 148 da Lei Complementar 621/2012, a responsável faz jus à quitação.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
Dar quitação à senhora Maria Albertina Menegardo Freitas,
nos termos do art. 148 da Lei Complementar 621/2012;
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas, para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES,
e, posteriormente, arquivar o presente feito.
Decisão Monocrática 00066/2018-3
Processo: 9336/2017
Classificação: Representação
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Exercício: 2017
Responsáveis: Haroldo Rocha – Secretário de Estado de Educação
Aline Haese – Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Lucimar Tozetti Batista - Pregoeiro
Representante: Liderança Comércio e Serviço Ltda. ME
Cuidam os autos de Representação com pedido de medida
cautelar, formulada pela empresa Liderança Comércio e Serviço
Ltda. ME, autuado na data de 19 de dezembro de 2017, protocolo
20016/2017-9, em face da Secretaria de Estado da Educação –
SEDU por supostas irregularidades no Pregão Eletrônico nº
0029/2017, cujo objeto é “a impressão gráfica de material
didático-pedagógico estruturado, com o objetivo de atender aos
alunos e professores das turmas de 1º ano do Ensino Fundamental
da rede estadual e das redes municipais adesas ao Pacto pela
Aprendizagem no Espírito Santo, sob o critério menor preço unitário
total por lote.”, publicado no Diário Oficial do Estado do ES na data
de 08/11/2011 e no Jornal a Gazeta.
Conforme informação do Representante, a abertura do procedimento
licitatório ocorreu na data de 22/11/2017, às 09h30min, e o
início da disputa às 10h do mesmo dia.
Alega o representante ter verificado indícios de fraude ao observar
os atos praticados eletronicamente através do sistema SIGA,
amparado nas cópias de parte do Processo Administrativo nº
79176070, anexadas a sua petição.
Por prudência, diante do permissivo conferido a este Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo para deliberar sobre a matéria,
considerando ainda que o certame já ocorreu, deixo o exame da
medida de urgência pleiteada e seus pressupostos para serem
analisados após oitiva dos responsáveis, nos termos do artigo 307,
§1º do Regimento Interno do TCEES, e DECIDO:
1 - NOTIFICAR os senhores Haroldo Rocha – Secretário de Estado
de Educação, Aline Haese – Presidente da Comissão Permanente
de Licitação e Lucimar Tozetti Batista - Pregoeiro, para que no
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, nos termos do §1º do art. 307
do RITCEES, prestem as informações que julgarem necessárias em
face da presente representação;
2 - Seja encaminhada aos agentes responsáveis cópia da presente
Representação (Petição Inicial 451/2017 e Peça Complementar
11205/2017), também por meio digital;
3 - À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários,
dando-se ciência, ao Representante acerca desta Decisão,
conforme previsto no art. 307, §7º da Resolução TC nº 261/2013.
Após manifestação dos notificados retornem os autos a este
Gabinete.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 0046/2018
PROCESSO TC:
ASSUNTO:

2135/2004
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

www.tce.es.gov.br
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RECORRENTE:
MARIO LUIZ BARBOSA
JURISDICIONADO: MUNICÍPIO DE IRUPI
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto
contra o Acórdão 137/2004 – TC 982/2004, proferido nos
autos da Omissão de Remessa da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
referente ao Município de Irupi, que condenou Mario Luiz Barbosa
ao pagamento de multa pecuniária no valor correspondente a
1.000 VRTE.
Após os trâmites regulares, foi proferido o Acórdão TC 002/2006
que negou provimento ao recurso, mantendo-se integralmente os
termos da condenação imposta pelo Acórdão TC 137/2004.
Compulsando os autos, verifica-se à fl.37, informação da Secretaria
Geral das Sessões que o prazo para interposição de recurso/
pagamento, referente ao Acórdão TC-002/2006, venceu em
02/03/2006.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins
de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão
condenatório.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
6450/2017-6 (fls.75/77), subscrito pelo digno Procurador-Geral
Luciano Vieira, pelo arquivamento dos autos, sem baixa do
débito/responsabilidade, devolvendo-se os autos à Secretaria
do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema
de cobrança do e-tcees.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou
as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos
decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária
a continuidade do procedimento de acompanhamento e
monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos
dispensáveis, tais como diligências para se obter informações sobre
o andamento de ações de cobranças ajuizadas e procedimentos
instaurados pelo Ministério Público Estadual, até porque não dispõe
o Ministério Público de Contas de atribuições para censurar atos
finalísticos judiciais ou ministeriais;
Considerando ainda, que o acompanhamento pelo Ministério
Público de Contas da execução do acórdão condenatório só pode
desenvolver-se diante das providências a serem adotadas pelo
órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos
órgãos municipal ou estadual quando houver imputação de débito,
para a cobrança do crédito, o que ficou nos autos evidenciado.
No caso, a multa imputada foi inscrita em Dívida Ativa – CDA nº
4321/2006 em 13/01/2014 pela Secretaria de Estado da Fazenda
– SEFAZ, no valor de 1000VRTE, valor inferior ao exigido pela
legislação para ajuizamento de ação de execução fiscal.
Verifica-se, portanto, que a cobrança do valor não é sindicável pelo
Parquet de Contas, o que justifica a extinção do procedimento de
monitoramento e acompanhamento, entretanto, sem proceder-se à
baixa do débito, do qual ainda resta obrigado o gestor condenado;
Por fim, subscrevo em todos os seus termos, o entendimento exarado
no Parecer 6450/2017-1, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do
feito, sem baixa do débito/responsabilidade, ressaltandose que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.
Que sejam os autos devolvidos à Secretaria do Ministério
Público de Contas, conforme o solicitado.
Vitória, 12 de janeiro de 2018
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 0062/2018
PROCESSO TC:
7018/2007
ASSUNTO:
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE:
CELSO KOHLER CALDAS
JURISDICIONADO: PROCON/ES
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 510/2007 – TC 1630/2006, proferido
nos autos da Prestação de Contas Anual, referente ao PROCON/ES,
que condenou CELSO KOHLER CALDAS ao pagamento de multa
pecuniária no valor correspondente a 500 VRTE.
Após os trâmites regulares, foi proferido o Acórdão TC 451/2010
que negou provimento ao recurso, mantendo-se integralmente os
termos da condenação imposta pelo Acórdão TC 510/2007.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins
de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão
condenatório.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
6306/2017-2 (fls.94/96), subscrito pelo digno Procurador-Geral
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Luciano Vieira, pelo arquivamento dos autos, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se os autos à Secretaria do
Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema
de cobrança do e-tcees.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou
as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária
a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis, tais como diligências para se obter informações sobre
o andamento de ações de cobranças ajuizadas e procedimentos
instaurados pelo Ministério Público Estadual, até porque não dispõe
o Ministério Público de Contas de atribuições para censurar atos
finalísticos judiciais ou ministeriais;
Considerando ainda, que o acompanhamento pelo Ministério Público de Contas da execução do acórdão condenatório só pode desenvolver-se diante das providências a serem adotadas pelo órgão
fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos
municipal ou estadual quando houver imputação de débito, para a
cobrança do crédito, o que ficou nos autos evidenciado.
No caso, a multa imputada foi inscrita em Dívida Ativa – CDA nº
5028/2011 em 07/11/2013 pela Secretaria de Estado da Fazenda
– SEFAZ, no valor de 500VRTE, valor inferior ao exigido pela legislação para ajuizamento de ação de execução fiscal.
Verifica-se, portanto, que a cobrança do valor não é sindicável pelo
Parquet de Contas, o que justifica a extinção do procedimento de
monitoramento e acompanhamento, entretanto, sem proceder-se à
baixa do débito, do qual ainda resta obrigado o gestor condenado;
Por fim, subscrevo em todos os seus termos, o entendimento exarado no Parecer 6306/2017-2, DETERMINO o ARQUIVAMENTO
do feito, sem baixa do débito/responsabilidade, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.
Que sejam os autos devolvidos à Secretaria do Ministério Público de Contas, conforme o solicitado.
Vitória, 15 de janeiro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

[ATOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESPECIAL DE CONTAS]
Apuração e homologação do Processo Eleitoral visando à
formação da lista tríplice destinada à escolha do ProcuradorGeral do Ministério Público de Contas do Estado do Espírito
Santo, Biênio 2018/2019
Considerando Resolução nº 002, de 11 de dezembro de 2017,
publicada em 12 de dezembro de 2017 e publicação no Diário
Oficial do Estado do Espírito Santo no dia 10 de janeiro de 2018,
que designou o dia 17 de janeiro de 2018, às 13horas, para votação
e formação da lista tríplice destinada à escolha do Procurador-Geral
do Ministério Público de Contas, biênio 2018/2019; considerando
que no ato da apuração não houve interposição verbal e imediata
de recurso, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, no
uso das atribuições legais, proclama e homologa o resultado do
processo eleitoral:
LUCIANO VIEIRA ........................................................(2 votos)
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA .............................(1 voto)
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 512/2018
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições
legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 512/2018,
www.tce.es.gov.br
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RATIFICOU a contratação do Departamento de Imprensa
Oficial do Estado do Espirito Santo, visando à prestação de
serviço de publicação dos atos oficiais desta Corte de Contas, no
valor total de R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais),
por dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, inciso VIII
da Lei 8.666/93.
Vitória-ES, 17 de janeiro de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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203.541, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo,
para exercer o cargo em comissão de secretário de controle externo
da Secretaria de Controle Externo de Fiscalização Não Especializadas
- SecexMeios, em substituição ao servidor MARCELO NOGUEIRA
DIAS, matrícula nº 203.224, afastado do cargo por motivo de
férias, no período de 10/1/2018 a 24/1/2018.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

Segundo Termo Aditivo
Contrato nº 028/2015
Processo TC-11.883/2015
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Elevadores Nacional do Brasil Ltda. – EPP.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e Supressão do valor do
Contrato nº 028/2015, que versa sobre a prestação de serviço de
manutenção preventiva e corretiva dos elevadores deste Tribunal
de Contas.
VIGENCIA: 12 (doze) meses, a partir de 18 de janeiro de 2018.
Vitória/ES, 12 de janeiro de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

PORTARIA 107-P, DE 16 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, de 8 de março
de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor DIEGO HENRIQUE FERREIRA TORRES,
matrícula nº 203.545, ocupante do cargo efetivo de auditor de
controle externo, para exercer o cargo em comissão de Secretário
de Controle Externo da SecexPrevidência, substituindo a servidora
SIMONE REINHOLZ VELTEN, matrícula nº 203.865, afastada do
cargo por motivo de férias, no período de 15/1/2018 a 29/1/2018.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 103-P, DE 16 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 23/1/2018, a Portaria P 098/2018, publicada
no Diário Oficial Eletrônico do TCEES de 12/1/2018, que designou
o servidor LUCAS GIL CARNEIRO SALIM, matrícula nº 203.521,
ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo, para
ocupar a função de coordenação técnica FG-2 na SecexPrevidência,
substituindo o coordenador MARCOS ANTÔNIO SOUZA PAZZINI,
matrícula nº 203.051, afastado da referida função por motivo de
férias, a contar de 8/1/2018.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-Presidente

PORTARIA 108-P, DE 16 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, de 8 de março
de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor LUIS FILIPE VELLOZO NOGUEIRA DE
SÁ, matrícula nº 202.960, ocupante do cargo efetivo de auditor
de controle externo, para exercer o cargo em comissão de Chefe
de Gabinete do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
substituindo a servidora JUÇARA MENEZES RIBEIRO, matrícula
nº 202.974, afastada do cargo por motivo de férias, a contar de
8/1/2018, enquanto durar o seu afastamento.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 104-P, DE 16 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, de 8 de março de
2012,
RESOLVE:
designar o servidor CAIO CESAR MARTINS RIBEIRO BASTOS,
matrícula nº 203.247, ocupante do cargo efetivo de auditor de
controle externo, para ocupar a função de coordenação técnica
FG-2 na SecexPrevidência, substituindo o coordenador MARCOS
ANTÔNIO SOUZA PAZZINI, matrícula nº 203.051, afastado da
referida função por motivo de férias, no período de 23/1/2018 a
6/2/2018.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 109-P, DE 16 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:
Exonerar, a pedido, ALEX FAVALESSA DOS SANTOS, matrícula
203.602, do cargo efetivo de analista administrativo, a partir de
15.01.2018
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 105-P, DE 16 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, de 8 de março de
2012,
RESOLVE:
designar o servidor LUCAS PINHEIRO SATHLER, matrícula nº
203.547, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo,
para ocupar a função de coordenação técnica FG-2 no Núcleo de
Controle Externo de Normatização da Fiscalização - NNF, substituindo
o coordenador CRISTIANO DREIGENN DE ANDRADE, matrícula
nº 203094, afastado da referida função por motivo de férias, no
período de 8/1/2018 a 22/1/2018.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 106-P, DE 16 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 621, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
designar a servidora CRISTIANE HERZOG SABINO, matrícula nº
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PORTARIA 110-P, DE 16 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 15/1/2018, a Portaria P 404/2016, publicada no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES de 27/10/2016, que designou o
servidor ALEX FAVALESSA DOS SANTOS, matrícula nº 203.602,
ocupante do cargo efetivo de analista administrativo, para exercer
atividade de coordenação técnica FG-1, no Núcleo de Controle de
Documentos - NCD.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-Presidente
PORTARIA 111-P, DE 16 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 ANDRÉ GIESTAS FERREIRA, matrícula nº
203.610, ocupante do cargo efetivo de analista administrativo, para
exercer, a contar de 15/1/2018, atividade de coordenação técnica
FG-1, no Núcleo de Controle de Documentos – NCD.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
www.tce.es.gov.br
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Quinta-feira, 18 de janeiro de 2018
PORTARIA 112-P DE 16 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, de 8 de
março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor ANDERSON GOMES BARBOSA, matrícula
203.604, ocupante do cargo efetivo de analista administrativo,
para ocupar a função de coordenação técnica FG-3, no Núcleo
de Gestão do Conhecimento - NGC, substituindo o coordenador MARCOS ROGÉRIO BOZZI DA LUZ, matrícula 203.611,
afastado da referida função por motivo de férias, no período de
8/1/2018 a 22/1/2018.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
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[LICITAÇÕES]
AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2018
PROC. TC 8809/2017
Diante da necessidade de retificação da data da Sessão Pública do
Pregão Eletrônico nº 01/2018, cujo objeto é a contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar
condicionado dos tipos Cassete, Split e ACJ, incluindo os materiais e equipamentos necessários às manutenções, para atender as demandas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo - TCEES, informamos que o certame está suspenso, com nova
data para a Sessão Pública ainda a ser definida.
Vitória, 17 de janeiro de 2018
PAULO HENRIQUE RESENDE MARQUES
Pregoeiro Substituto - TCEES
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