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[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Atas das Sessões - 2ª Câmara]
Decisão Monocrática 00032/2018-1
Processo: 5593/2006
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Vistos etc.
Tratam os autos de Omissão de Relatório Resumido da Execução
Orçamentária da Prefeitura Municipal de Pedro Canário, relativo ao
5º bimestre do exercício financeiro de 2006, figurando como responsável o senhor Francisco José Prates de Matos, Chefe do
Poder Executivo.
O Acórdão TC - 054/2007, às fls. 08/10, condenou Francisco
José Prates de Matos em multa pecuniária no valor correspondente a 1.000 (mil) VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 15/03/2007 (fls.25) e de que a multa foi inscrita em Dívida
Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa CDA nº 6403/2007, datada de 16/07/2007.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer nº 5.633/2017-6,
no qual consignou a inviabilidade da cobrança pelo órgão fazendário
em razão da consumação do prazo prescricional, pugnando, dessa
forma, pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 03/04[4] que a
Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet,
informa sobre a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº
6403/2007 em observância ao instituto da prescrição, em observância ao instituto da prescrição, não subsistindo, portanto, razão
para a persistência deste processo de monitoramento de execução.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do

RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária
TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade do senhor Francisco José Prates de
Matos, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido
a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o
recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 10 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator

[ATOS DOS RELATORES]
Decisão Monocrática 00119/2018-1
Processo: 411/2008
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Assunto: Recurso de Reconsideração
Responsável: Waldeles Cavalcante
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – EXERCÍCIO DE 2006
– ACÓRDÃOS TC 168/2007, 344/2007 E 708/2007 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO / RESPONSABILIDADE – AO
MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Waldeles Cavalcante na qualidade de Ordenador
de Despesas da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco no
exercício de 2006.
Os Acórdãos TC 168/2007, 344/2007 e 708/2007 aplicaram
multas pecuniárias ao senhor Waldeles Cavalcante nos valores correspondentes a 1.000, 3.000 e 9.000 VRTE, respectivamente.
Infere-se da informação à fl. 105 que o trânsito em julgado consumou-se em 15/03/2012, haja vista que restou precluso o prazo
para a apresentação de recurso.
A Decisão TC 561/2009 concedeu quitação ao responsável haja
vista o recolhimento integral das multas nos valores correspondentes a 1.000 e 3.000 VRTE.
A multa equivalente a 9.000 VRTE foi inscrita em Dívida Ativa (CDA
nº 4354/2012), pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ,
e, posteriormente, protestada extrajudicialmente pela Procuradoria
Geral do Estado, conforme protocolo 35703 (Processo 79139663
PGE anexo).
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins
de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão
condenatório.
Verifica-se à fl. 04 do Processo n. 79139663 PGE anexo que a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA 4354/2012 junto ao Cartório do 1º Ofício de Barra de São Francisco, em 21/01/2013, a qual
se refere à multa pecuniária imposta pelo Acórdão TC 708/2007,
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fixada em 9.000 VRTE, é dizer, em valor inferior ao exigido pela
legislação para o ajuizamento de ação de execução fiscal
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
6200/2017 (fls. 116/118), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem
baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Waldeles Cavalcante, 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 do senhor Waldeles Cavalcante, 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.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00117/2018-2
Processo: 2596/2005
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Marilândia
Assunto: Denúncia
Exercício: 2004
Responsável: José Carlos Milanezi
DENÚNCIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA –
ACÓRDÃO TC 405/2008 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO
/RESPONSABILIDADE – AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Denúncia formulada pelo senhor
Osmar Passamani, Prefeito Municipal de Marilândia no exercício de
2005, noticiando irregularidades ocorridas na gestão do senhor
José Carlos Milanezi, Prefeito Municipal de Marilândia no exercício
de 2004.
O Acórdão TC 405/2008 (fls. 1657/1663) o senhor José Carlos Milanezi em multa pecuniária no valor correspondente a 1.500
VRTE e imputou-lhe débito em favor do erário municipal na quantia
correspondente a 2.029,71 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 1679 que o trânsito em julgado consumou-se em 12/12/2008, haja vista que restou precluso o prazo
para a apresentação de recurso.
A multa imputada ao senhor José Carlos Milanezi foi inscrita em
Dívida Ativa (CDA nº 2729/2009), pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ e o Executivo Municipal ajuizou a Ação de Execução
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Fiscal (Processo nº 5000002-86.2017.8.08.0066) em face do responsável inadimplente, cujo objeto constitui a cobrança do débito
instituído pelo acórdão supracitado.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins
de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão
condenatório.
Quanto à multa pecuniária, a Procuradoria- Geral do Estado, em
resposta a ofício do Ministério Público de Contas (fls. 03/04 do
Processo nº 79200915, SEP, anexo), informa sobre a inviabilidade
do protesto da CDA nº 2729/2009 em observância ao instituto da
prescrição.
Quanto ao ressarcimento ao erário, verifica-se que houve o ajuizamento da ação de nº 5000002-86.2017.8.08.0066 pelo Executivo
Estadual para a cobrança do ressarcimento decorrente da condenação imposta pelo Acórdão TC 405/2008, encontrando-se, neste
estágio, a satisfação do crédito na pendência de um provimento
judicial favorável, não sindicável pelo órgão do Ministério Público
de Contas.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
5405/2017 (fls. 1752/1754), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor
José Carlos Milanezi, 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 José Carlos Milanezi, 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.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00118/2018-7
Processo: 2255/2012
Jurisdicionado: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
de Barra de São Francisco
Assunto: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2011
Responsável: Elcimar de Souza Alves
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BARRA DE SÃO FRANwww.tce.es.gov.br
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CISCO – EXERCÍCIO DE 2011 – ACÓRDÃO TC 1430/2015
PRIMEIRA CÂMARA – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /
RESPONSABILIDADE – AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Barra de São
Francisco, relativa ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do
senhor Elcimar de Souza Alves.
O Acórdão TC 1430/2015 Primeira Câmara (fls. 189/199) aplicou multa pecuniária ao senhor Elcimar de Souza Alves no valor
correspondente a 1.500 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 205 que o trânsito em julgado consumou-se em 04/04/2016, haja vista que restou precluso o prazo
para a apresentação de recurso.
A multa imputada ao senhor Elcimar de Souza Alves foi inscrita em
Dívida Ativa (CDA nº 5906/2016), 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.
Verifica-se à fl. 04 do Processo n. 78775418PGE anexo que a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA 5906/2016 junto ao Cartório do 1º Ofício de Barra de São Francisco, em 14/08/2017, a qual
se refere à multa pecuniária imposta pelo Acórdão TC 1430/2015
Primeira Câmara, fixada em 1.500 VRTE, é dizer, em valor inferior
ao exigido pela legislação para o ajuizamento de ação de execução
fiscal
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
6251/2017 (fls. 227/229), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem
baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Elcimar
de Souza Alves, 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 do senhor Elcimar de Souza Alves, 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.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
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Decisão Monocrática 00116/2018-8
Processo: 3182/2011
Jurisdicionado: Fundação Médico-Assistencial do Trabalhador Rural de Rio Novo do Sul
Assunto: Prestação de Contas Anual
Responsável: Danil Rodrigues Arariba
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDAÇÃO MÉDICO-ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE RIO NOVO DO
SUL – EXERCÍCIO DE 2010 – ACÓRDÃO TC 1068/2015 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO / RESPONSABILIDADE – AO
MPEC
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Fundação Médico-Assistencial do Trabalhador Rural de Rio Novo do
Sul referente ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do senhor Danil Rodrigues Arariba.
O Acórdão TC 1068/2015 (fls. 207/2015) aplicou multa pecuniária ao senhor Danil Rodrigues Arariba no valor correspondente a
1.000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 225 que o trânsito em julgado consumou-se em 04/12/2015, haja vista que restou precluso o prazo
para a apresentação de recurso.
A multa imputada ao senhor Danil Rodrigues Arariba foi inscrita
em Dívida Ativa (CDA nº 2097/2016), 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 protestou a CDA 2097/2016 junto
ao Cartório do 1º Ofício de Rio Novo do Sul, em 16/08/2017, a qual
se refere à multa pecuniária imposta pelo Acórdão TC 1068/2015,
fixada em 1.000 VRTE, é dizer, em valor inferior ao exigido pela
legislação para o ajuizamento de ação de execução fiscal.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
5344/2017 (fls. 250/252), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos
sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Danil Rodrigues Arariba, 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 Danil Rodrigues Arariba, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que
sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as
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medidas de direito.
2 Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas,
conforme solicitado.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00115/2018-3
Processo: 4281/2002
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Assunto: Denúncia
Exercício: 2000
Responsável: Venício Alves de Oliveira
DENÚNCIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
DO NORTE – ACÓRDÃO TC 782/2006 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO / RESPONSABILIDADE – AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Denúncia formulada em face do
Prefeito Municipal de São Domingos do Norte no exercício de 2000,
senhor Venício Alves de Oliveira, em razão de irregularidades referentes ao abastecimento de veículos particulares às expensas dos
cofres municipais.
O Acórdão TC 782/2006 (fls. 498/501) condenou o senhor Venício Alves de Oliveira em multa pecuniária no valor correspondente
a 1.500 VRTE e imputou-lhe débito em favor do erário municipal na
quantia correspondente a 7.666,52 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 509 que o trânsito em julgado consumou-se em 12/12/2006, haja vista que restou precluso o prazo
para a apresentação de recurso.
A multa imputada ao senhor Venício Alves de Oliveira foi inscrita
em Dívida Ativa (CDA nº 3499/2007), pela Secretaria de Estado da
Fazenda – SEFAZ e o Executivo Municipal ajuizou a Ação de Execução Fiscal (Processo nº 054.07.000560-5) em face do responsável
inadimplente, cujo objeto constitui a cobrança do débito instituído
pelo acórdão supracitado.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins
de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão
condenatório.
Quanto à multa pecuniária, a Procuradoria- Geral do Estado, em
resposta a ofício do Ministério Público de Contas (fls. 03/04 do
Processo nº 79488234, SEP, anexo), informa sobre a inviabilidade
do protesto da CDA nº 3499/2007 em observância ao instituto da
prescrição.
Quanto ao ressarcimento ao erário, verifica-se que houve o ajuizamento da ação de nº 054.07.000560-5 pelo Executivo Estadual
para a cobrança do ressarcimento decorrente da condenação imposta pelo Acórdão TC 782/2006, encontrando-se, neste estágio,
a satisfação do crédito na pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável pelo órgão do Ministério Público de Contas.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
55352017 (fls. 520/522), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem
baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Venício
Alves de Oliveira, 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
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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 Venício Alves de Oliveira, 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.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00114/2018-9
Processo: 4818/2002
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Assunto: Prestação de Contas de Convênio
Exercício: 1998
Responsável: Venício Alves de Oliveira
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE – ACÓRDÃO TC
712/2007 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO / RESPONSABILIDADE – AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas de Convênio nº 149/98, celebrado entre o Governo do Estado do Espírito
Santo, com a interveniência da Secretaria de Estado da Educação
- SEDU e do Departamento de Edificações e Obras – DEO, e a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, com o objetivo de
construir o Centro de Educação Física Estadual na E.P.G. “Córrego
da Divisa”, de responsabilidade do senhor Venício Alves de Oliveira,
Prefeito Municipal à época.
O Acórdão TC 712/2017 (fls. 97/100) condenou Venício Alves de
Oliveira em multa pecuniária no valor correspondente a 1.000 (mil)
VRTE e imputou-lhe débito em favor do erário municipal na quantia
correspondente a 14.301,42 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 107 que o trânsito em julgado consumou-se em 07/02/2008, haja vista que restou precluso o prazo
para a apresentação de recurso.
A multa imputada ao senhor Venício Alves de Oliveira foi inscrita
em Dívida Ativa (CDA nº 3341/2008), pela Secretaria de Estado da
Fazenda – SEFAZ e o Executivo Municipal ajuizou a Ação de Execução Fiscal (Processo nº 054.09.000916-5) em face do responsável
inadimplente, cujo objeto constitui a cobrança do débito instituído
pelo acórdão supracitado.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins
de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão
condenatório.
Quanto à multa pecuniária, a Procuradoria- Geral do Estado, em
resposta a ofício do Ministério Público de Contas (fls. 03/04 do
Processo nº 79479049, SEP, anexo), informa sobre a inviabilidade
do protesto da CDA nº 3341/2008 em observância ao instituto da
prescrição.
Quanto ao ressarcimento ao erário , verifica-se que houve o ajuizamento da ação de nº 054.09.000916-5 pelo Executivo Estadual
para a cobrança do ressarcimento decorrente da condenação imposta pelo Acórdão TC – 712/2007, encontrando-se, neste estágio,
a satisfação do crédito na pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável pelo órgão do Ministério Público de Contas.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
5399/2017 (fls. 164/166), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem
baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Venício
Alves de Oliveira, 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 julwww.tce.es.gov.br
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gado, 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 Venício Alves de Oliveira, 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.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00113/2018-4
Processo: 6549/2008
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vila Pavão
Assunto: Auditoria Relatório
Responsável: Ivan Lauer
AUDITORIA RELATÓRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA
PAVÃO – EXERCÍCIO DE 2007 – ACÓRDÃO TC 1311/2015
PRIMEIRA CÂMARA – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /
RESPONSABILIDADE – AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Auditoria Relatório realizada na
Prefeitura Municipal de Vila Pavão, relativa ao exercício de 2007,
sob a responsabilidade do senhor Ivan Lauer.
O Acórdão TC 1311/2015 Primeira Câmara (fls. 619/647) aplicou multa pecuniária ao senhor Ivan Lauer no valor correspondente
a 3.000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 653 que o trânsito em julgado consumou-se em 10/03/2016, haja vista que restou precluso o prazo
para a apresentação de recurso.
A multa imputada ao senhor Ivan Lauer foi inscrita em Dívida Ativa
(CDA nº 5999/2016), 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.
Verifica-se à fl. 04 do Processo n. 78944465 PGE anexo que a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA 5999/2016 junto ao
Cartório de Protestos de Nova Venécia, em 16/08/2017, a qual se
refere à multa pecuniária imposta pelo Acórdão TC 1311/2015 Primeira Câmara, fixada em 3.000 VRTE, é dizer, em valor inferior ao
exigido pela legislação para o ajuizamento de ação de execução
fiscal
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
6343/2017 (fls. 669/671), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem
baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Ivan
Lauer, 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.
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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, 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 do senhor Ivan Lauer, 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.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00112/2018-1
Processo: 7142/2010
Jurisdicionado: Fundação Médico-Assistencial do Trabalhador Rural de Rio Novo do Sul
Assunto: Recurso de Reconsideração
Responsável: Danil Rodrigues Arariba
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – ACÓRDÃO TC 204/2010
REITERADO PELO ACÓRDÃO TC 099/2013 – ARQUIVAR SEM
BAIXA DE DÉBITO / RESPONSABILIDADE – AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto por Danil Rodrigues Arariba na qualidade de Presidente da
Fundação Médico-Assistencial do Trabalhador Rural de Rio Novo do
Sul no exercício de 2009.
O Acórdão TC 204/2010 (Processo TC 1008/2010 – fls. 20/23)
reiterado pelo Acórdão TC 099/2013 (fls. 32/38) aplicou multa
pecuniária ao senhor Danil Rodrigues Arariba no valor correspondente a 750 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 46 que o trânsito em julgado consumou-se em 05/07/2013, haja vista que restou precluso o prazo
para a apresentação de recurso.
A multa imputada ao senhor Danil Rodrigues Arariba foi inscrita
em Dívida Ativa (CDA nº 4067/2014), 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 protestou a CDA 4067/2014 junto
ao Cartório do 1º Ofício de Rio Novo do Sul, em 16/08/2017, a qual
se refere à multa pecuniária imposta pelo Acórdão TC 099/2013,
fixada em 750 VRTE, é dizer, em valor inferior ao exigido pela legislação para o ajuizamento de ação de execução fiscal.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
6454/2017 (fls. 64/66), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem
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baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Danil
Rodrigues Arariba, 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 Danil Rodrigues Arariba, 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.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00111/2018-5
Processo: 10786/2014
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba
Assunto: Recurso de Reconsideração
Responsável: Marilenes Belisário
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE BREJETUBA – ACÓRDÃO TC 396/2014 PRIMEIRA
CÂMARA REITERADO PELO ACÓRDÃO TC 511/2015 PLENÁRIO – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO / RESPONSABILIDADE – AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto por Marilenes Belisário e Artur Cardoso Filho, na qualidade de
Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba
no exercício de 2010.
O Acórdão TC 396/2014 Primeira Câmara (Processo TC
1872/2011 – fls. 606/619) reiterado pelo Acórdão TC 511/2015
Plenário (fls. 62/71) aplicou multa pecuniária individual aos senhores responsáveis no valor correspondente a 1.000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 77 que o trânsito em julgado consumou-se em 29/07/2015, haja vista que restou precluso o prazo
para a apresentação de recurso.
A Decisão TC 3973/2017 (fls. 117/119) concedeu quitação ao
senhor Artur Cardoso Filho por força do recolhimento da multa aplicada.
A multa imputada à senhora Marilenes Belisário foi inscrita em Dívida Ativa (CDA nº 5026/2015), 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
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condenatório.
Verifica-se à fl. 04 do Processo n. 79131670 PGE anexo que a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA 5026/2015 junto ao
Cartório do 1º Ofício de Afonso Cláudio, em 26/07/2017, a qual
se refere à multa pecuniária imposta pelo Acórdão TC – 396/2014,
fixada em 1.000 VRTE, é dizer, em valor inferior ao exigido pela
legislação para o ajuizamento de ação de execução fiscal.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
6309/2017 (fls. 126/128), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem
baixa do débito/responsabilidade quanto à senhora Marilenes Belisário, 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 da senhora Marilenes Belisário, 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.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00030/2018-5
Processo: 3364/2004
Assunto: Recurso de Reconsideração
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Pedro Canário
Vistos etc.
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr.
Dimas Alves dos Santos, ordenador de despesas da Câmara Municipal de Pedro Canário (exercício de 2004), em face do acórdão TC
nº 340/2004, que impôs multa 1000 VRTE’s em seu desfavor em
razão da omissão na remessa da Prestação de Contas Bimestral,
referente ao 1º bimestre de 2004.
O Acórdão TC – 340/2004[1], reiterado pelo Acórdão TC –
005/2006[2], condenou Dimas Alves dosSantos em multa pecuniária no valor correspondente a 1.000 (um mil) VRTE’s.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 22/02/2006 (fl.44) e de que a multa foi inscrita em Dívida
Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa nº CDA nº 1527/2006[3],
datada de 10/05/2006.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEwww.tce.es.gov.br
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ES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 6108/2017-6, no
qual consignou a inviabilidade da cobrança pelo órgão fazendário
em razão da consumação do prazo prescricional, pugnando, dessa
forma, pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 04/04[5] que a
Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet,
informa sobre a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº
1.527/2006 em observância ao instituto da prescrição.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de
monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado,
sem contudo, proceder-se à baixa do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária
TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade do Sr.Dimas Alves dos Santos, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 10 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00036/2018-2
Processo: 877/1997
Assunto: Auditoria
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Pedro Canário
Vistos etc.
Tratam os autos de Auditoria na Câmara Municipal de Pedro Canário, referente ao exercício de 1996, em que o senhor José Arnaldo
da Fonseca foi condenado ao pagamento de multa equivalente a
1.000 VRTE, nos termos do Acórdão TC – 083/2002.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 05/06/1998 (fls.155) e de que a multa foi inscrita em Dívida
Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 535/2002.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer n° 6165/2017-4, no
qual consignou a inviabilidade da cobrança pelo órgão fazendário
em razão da consumação do prazo prescricional, pugnando, dessa
forma, pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 04/05[5] que a
Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet,
informa quanto a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº
535/ 2002 em observância ao instituto da prescrição.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de
monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado,
sem contudo, proceder-se à baixa do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
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Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente
processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade do senhor José Arnaldo da Fonseca, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a
qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 10 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00038/2018-1
Processo: 5887/2004
Assunto: Auditoria
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Vistos etc.
Tratam os de Auditoria Especial realizada na Prefeitura Municipal
de Vargem Alta, em face de denúncia apresentada pelo senhor
Francisco Ignácio Fassarela, vereador daquele município, relativa
a possíveis irregularidades no Convênio de Cooperação Mútua n.º
001/2003, firmado entre a Prefeitura e o Hospital Padre Olívio no
exercício de 2003.
O Acórdão TC – 867/2005, às fls. 110/113, condenou o senhor
Adelson José Fardin ao pagamento de multa pecuniária no valor
correspondente a 1.000 (mil) VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 31/05/2006 (fls.155) e de que a multa foi inscrita em Dívida
Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 535/2002)[2].
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer nº 5.333/2017-8
no qual consignou a inviabilidade da cobrança pelo órgão fazendário
em razão da consumação do prazo prescricional, pugnando, dessa
forma, pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito de responsabilidade do Sr. Adelson José Fardin, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 03/04[4] que a
Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet,
informa quanto a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº
4233/2006 em observância ao instituto da prescrição não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de monitoramento de execução.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento
do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária
www.tce.es.gov.br
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TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade do senhor Adelson José Fardin, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 10 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00037/2018-7
Processo: 1052/2006
Assunto: Representação
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vitória
Vistos etc.
Tratam os autos de auditoria realizada na Assembleia Legislativa
referente ao exercício de 1999, cujo gestor responsável foi o senhor
Robson Mendes Neves.
O Acórdão TC- 409/1999 (fls. 673/676), reiterado pelo Acórdão
TC – 138/2000 (fls. 39/41), condenou o gestor ao pagamento de
multa pecuniária equivalente a 2.000 (dois mil) UFIR.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 24/07/2000 e de que a multa foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 3.838/2015, datada de
20/07/2015, posteriormente protestada pela Procuradoria Geral do
Estado.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 5.203/2017-4, no
qual consignou a inviabilidade da cobrança judicial pelo órgão fazendário em razão de o valor do débito ser inferior ao exigido pela
legislação para o ajuizamento da respectiva ação, pugnando, dessa
forma, pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Observa-se do protocolo às fls. 04[5] que a Procuradoria-Geral do
Estado protestou a CDA 3838/2015 junto ao Cartório Privativo de
Protesto de Títulos e Letras de Vitória, em 27/10/2016, a qual se
refere à multa pecuniária imposta pelo Acórdão TC – 409/1999,
fixada em 2.000 UFIR’s, é dizer, em valor inferior ao exigido pela
legislação para o ajuizamento de ação de execução fiscal.
Assim, adotou a autoridade administrativa a providência prevista
em lei para a cobrança do crédito devido, não podendo ser coagida
a utilizar outros meios que não lhe impõe a legislação, pois constantes da sua margem de discricionariedade.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de
monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado,
sem contudo, proceder-se à baixa do débito/responsabilidade
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente
processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade do senhor Robson Mendes Neves,
ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
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tros, conforme o solicitado.
Vitória, 10 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 0027/2018-3
Processo: 2657/2007
Assunto: Prestação de Contas Anual
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Pinheiros
Vistos etc.
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal
de Pinheiros referente ao exercício de 2006, cuja gestão esteve sob
a responsabilidade do senhor João Moreira Filho que, por meio do
Acórdão TC- 517/2009 (fls. 360/363), foi condenado a pagar
multa equivalente a 500 VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 04/01/2010 (fl. 59) e de que a multa foi inscrita em Dívida
Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 4.987/2011, datada de
22/09/2011, protestada extrajudicialmente pela Procuradoria Geral
do Estado por se tratar de dívida cujo valor é inferior ao exigido pela
legislação para ajuizamento da ação de execução fiscal.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 6.308/2017, no qual
consignou as providências adotadas pelo órgão competente, pugnando, dessa forma, pelo arquivamento dos autos sem baixa do
débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Observa-se do protocolo às fls. 04[5] que a Procuradoria-Geral do
Estado protestou a CDA 4987/2011 junto ao Cartório do 1º Ofício
de Pinheiros, em 17/12/2013, a qual se refere à multa pecuniária
imposta pelo Acórdão TC – 517/2009, fixada em 500 VRTE’s , é dizer, em valor inferior ao exigido pela legislação para o ajuizamento
de ação de execução fiscal.
Assim, adotou a autoridade administrativa a providência prevista
em lei para a cobrança do crédito devido, não podendo ser coagida
a utilizar outros meios que não lhe impõe a legislação, pois constantes da sua margem de discricionariedade.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de
monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado,
sem contudo, proceder-se à baixa do débito/responsabilidade
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária
TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade do senhor João Moreira Filho, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 10 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00020/2018-1
Processo: 3934/2003
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Vistos etc.
Tratam os autos de Relatório de Gestão Fiscal referente à gestão
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do senhor Juarez Tavares Mata à frente da Câmara Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim no exercício de 2003.
Ao apreciar os autos, foi proferido o Acórdão TC 412/2003 (fls. 1417), que condenou o gestor ao pagamento de multa equivalente a
1.000 (mil) VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 20/11/2003 (fl. 59) e de que a multa foi inscrita em Dívida
Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 7.363/2004, datada de
20/07/2004.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 6.205/2017-5, no
qual consignou a inviabilidade da cobrança pelo órgão fazendário
em razão da consumação do prazo prescricional, pugnando, dessa
forma, pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 78/79[6] que a
Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet ,
informa quanto a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº
7363/2004 em observância ao instituto da prescrição.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de
monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado,
sem contudo, proceder-se à baixa do débito/responsabilidade
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária
TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade do senhor Juarez Tavares Mata, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 10 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00020/2018-1
Processo: 3934/2003
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Vistos etc.
Tratam os autos de Relatório de Gestão Fiscal referente à gestão
do senhor Juarez Tavares Mata à frente da Câmara Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim no exercício de 2003.
Ao apreciar os autos, foi proferido o Acórdão TC 412/2003 (fls. 1417), que condenou o gestor ao pagamento de multa equivalente a
1.000 (mil) VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 20/11/2003 (fl. 59) e de que a multa foi inscrita em Dívida
Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 7.363/2004, datada de
20/07/2004.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 6.205/2017-5, no
qual consignou a inviabilidade da cobrança pelo órgão fazendário
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em razão da consumação do prazo prescricional, pugnando, dessa
forma, pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 78/79[6] que a
Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet ,
informa quanto a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº
7363/2004 em observância ao instituto da prescrição.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de
monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado,
sem contudo, proceder-se à baixa do débito/responsabilidade
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária
TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade do senhor Juarez Tavares Mata, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 10 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00018/2018-4
Processo: 6500/2008
Assunto: Recurso de Reconsideração
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Alegre
Vistos etc.
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração em que foi mantida
a condenação do senhor José Carlos de Oliveira e da senhora Júlia
Maria Hassen Santos de Oliveira ao pagamento de multa equivalente a 1.000,00 (mil) VRTE e ao ressarcimento em solidariedade
de 2.222,49 (dois mil, duzentos e vinte e dois e quarenta e nove
centésimos) VRTE, conforme se vê nos Acórdãos TC 304/2011 e
305/2011 (fls. 27-30), que reiteraram os termos da decisão recorrida (Acórdão TC 336/2008).
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 14/07/2011 (fl. 59) e de que os valores foram inscritos em
Dívida Ativa, conforme Certidões de Dívida Ativa nº 5.579/2011 e
5.580/2011.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único
e no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do
TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 6.062/2017-8,
no qual consignou as medidas adotadas para cobrança pelo órgão
fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Observa-se do protocolo às fls. 04[9] que a Procuradoria-Geral do
Estado protestou as CDA’s nº 5579/2011 e nº 5580/2011 junto ao
Cartório do 1º Ofício de Alegre, em 19/12/2013, as quais se referem às multas pecuniárias impostas pelo Acórdão TC – 336/2008,
fixadas individualmente em 1.000 VRTE’s, é dizer, em valor inferior
ao exigido pela legislação para o ajuizamento de ação de execução
fiscal.
Assim, quanto às multas pecuniárias, adotou a autoridade administrativa a providência prevista em lei para a cobrança dos créditos
devidos, não podendo ser coagida a utilizar outros meios que não
lhe impõe a legislação, pois constantes da sua margem de discriwww.tce.es.gov.br
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cionariedade.
Noutro giro, o Executivo Municipal ajuizou a ação de nº
23264520118080002 para a cobrança do débito imputado pelo v.
acórdão condenatório, encontrando-se, neste estágio, a satisfação
do crédito
na pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável
por este órgão do Ministério Público
de Contas.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de
monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado,
sem contudo, proceder-se à baixa do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária
TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade do senhor José Carlos de Oliveira e
da senhora Júlia Maria Hassen Santos de Oliveira, ressaltando
que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo,
desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 10 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00019/2018-9
Processo: 3719/2004
Assunto: Recurso de Reconsideração
Jurisdicionado: SSAE – Serviço Autônomo de água e Esgoto de
Mimoso do Sul
Vistos etc.
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor João Batista da Silva Pereira, gestor do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto do Município de Mimoso do Sul no exercício de 2004.
O expediente recursal foi apreciado por meio do Acórdão TC
776/2005 (fls. 22/24), que reiterou os termos da decisão recorrida
(Acórdão TC 506/2004), mantendo a condenação do recorrente ao
pagamento de multa equivalente a 1.000 (mil) VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 23/03/2006 (fl. 59) e de que a multa foi inscrita em Dívida
Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 2.381/2006, datada de
14/06/2006.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 5.747/2017-1, no
qual consignou a inviabilidade da cobrança pelo órgão fazendário
em razão da consumação do prazo prescricional, pugnando, dessa
forma, pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito de responsabilidade do senhor João Batista da Silva Pereira, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 03/04[5] que a
Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet,
informa sobre a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº
2381/2006 em observância ao instituto da prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de monitoramento de execução.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
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ciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente
processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade do senhor João Batista da Silva
Pereira, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido
a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o
recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 10 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00028/2018-8
Processo: 3230/2004
Assunto: Prestação de Contas Bimestral
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Vistos etc.
Tratam os autos de Prestação de Contas Bimestral da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, referente ao 2º bimestre de
2004, sob a gestão do senhor Juarez Tavares Mata.
O Acórdão TC-519/2004, às fls. 04/06, condenou o gestor ao
pagamento de multa pecuniária no valor correspondente a 1000
(mil) VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 06/09/2004 e de que a multa foi inscrita em Dívida Ativa,
conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 10.976/2004).
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 5.715/2017-1, no
qual consignou a inviabilidade da cobrança pelo órgão fazendário
em razão da consumação do prazo prescricional, pugnando, dessa
forma, pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 03/04[4] que a
Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet,
informa sobre a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº
10.976/2004 em observância ao instituto da prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de monitoramento de execução.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenáwww.tce.es.gov.br
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ria TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente
processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade do senhor Juarez Tavares da
Mata, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido
a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o
recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 10 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00029/2018-2
Processo: 1049/2000
Assunto: Recurso de Reconsideração
Jurisdicionado: SEDU – Secretária de Estado de Educação
Vistos etc.
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo
senhor Robson Mendes Neves, ex-Secretário de Estado de
Estado da Educação, em face do Acórdão TC nº 408/99 proferido
pelo Plenário desta Egrégia Corte de Contas e que consta dos autos
dos Processos TC nº 2204/1997, em apenso.
O Acórdão TC – 408/1999, reiterado pelo Acórdão TC –
424/2014, condenou o senhor Robson Mendes Neves em multa
pecuniária no valor correspondente a 5.000 (cinco mil) UFIR.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado
ocorreu em 10/11/2014 (fls.223) e de que a multa foi inscrita em
Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 3839/2015,
pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, posteriormente
protestada extrajudicialmente pela Procuradoria Geral do Estado,
conforme protocolo 42181.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único
e no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno
do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas –
responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução
do referido acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer nº
6.076/2017-1, no qual pugnando pelo arquivamento dos autos
sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
O art. 2º, § 8°, inciso I, da referida lei autoriza, ainda, a ProcuradoriaGeral do Estado a dispensar a a cobrança judicial de Certidão
de Dívida Ativa (CDA) devidamente protestada e cujo valor
seja igual ou inferior a 50.000 (cinquenta mil) Valores de
Referência do Tesouro Estadual – VRTEs.
Observa-se do protocolo às fls. 04[5] que a Procuradoria-Geral do
Estado protestou a CDA 3839/2015 junto ao Cartório Privativo de
Protestos de Títulos e Letras, em 27/10/2016, a qual se refere à
multa pecuniária imposta pelo Acórdão TC – 408/1999, fixada em
1.000 VRTE’s, é dizer, em valor inferior ao exigido pela legislação
para o ajuizamento de ação de execução fiscal.
Assim, adotou a autoridade administrativa a providência prevista
em lei para a cobrança do crédito devido, não podendo ser coagida
a utilizar outros meios que não lhe impõe a legislação, pois
constantes da sua margem de discricionariedade.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de
monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado,
sem contudo, proceder-se à baixa do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda 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 RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o
recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente
e acrescido de juros legais, para a devida quitação, hipótese que
ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331,
II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja
determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330,
inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade,
devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério
Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança
do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária
TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente
processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa
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do débito/responsabilidade do senhor Robson Mendes Neves,
ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos à
Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros,
conforme o solicitado.
Vitória, 10 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00023/2018-5
Processo: 3261/2004
Assunto: Auditoria
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Pedro Canário
Vistos etc.
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pela senhora Júlia Maria Hassen Santos Oliveira, ordenadora de despesas
do Fundo Municipal de Educação de Alegr em face do acórdão TC
nº 341/2004, que impôs multa de 1000 VRTE em seu desfavor em
razão da omissão na remessa da Prestação de Contas Bimestral,
referente à abertura e ao 1º bimestre de 2004.
O expediente recursal foi apreciado por meio do Acórdão TC
888/2005 (fls. 26/28), que reiterou os termos da decisão recorrida
(Acórdão TC 341/2004), mantendo a condenação do recorrente ao
pagamento de multa equivalente a 1.000 (mil) VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 12/01/2006 (fl.34) e de que a multa foi inscrita em Dívida
Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 1.038/2006, datada de
27/03/2006.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 5988/2017-5, no qual
consignou a inviabilidade da cobrança pelo órgão fazendário em razão da consumação do prazo prescricional, pugnando, dessa forma,
pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 04/04[5] que a
Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet,
informa sobre a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº
10.038/2006 em observância ao instituto da prescrição.
A lei Estadual n° 9.872/2012 possibilita a adoção de procedimentos
administrativos de cobrança extrajudicial de título executivo judicial
condenatório de quantia certa transitado em julgado, de créditos
tributários ou não tributários do Estado, das autarquias e das fundações públicas estaduais, independentemente do valor do crédito
estar inscrito ou não em Dívida Ativa.
O Art.2º, §8º, inciso I, da referida lei autoriza, ainda, a Procuradoria-Geral do Estado a dispensar a cobrança judicial de Certidão
de Dívida Ativa (CDA) devidamente protestada e cujo valor
seja igual ou inferior a 50.000 (cinquenta mil) Valores de
Referência do Tesouro Estadual – VRTE’s.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de
monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado,
sem contudo, proceder-se à baixa do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária
TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade da senhora Júlia Maria Hassen Santos
Oliveira, ressaltando que o 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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Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 10 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00031/2018-1
Processo: 4014/2004
Assunto: Prestação de Contas de Anual
Jurisdicionado: Serviço Autônomo de Limpeza de Aracruz
Vistos etc.
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de Ordenador, tendo
em vista a omissão dos arquivos mensais do SISAUD do Serviço
Autônomo de Limpeza Pública de Aracruz, referentes ao terceiro bimestre de 2004.
O Acórdão TC – 787/2004 condenou o gestor, senhor Fábio
Vallory Andrade, ao pagamento de multa pecuniária no valor correspondente a 1.000 (mil) VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu
em 20/10/2004 (fls.22) e de que a multa foi inscrita em Dívida Ativa,
conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 3484/2005)[2].
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 5.959/2017-9, no
qual consignou a inviabilidade da cobrança pelo órgão fazendário em
razão da consumação do prazo prescricional, pugnando, dessa forma, pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito de responsabilidade do senhor Fábio Vallory Andrade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 03/04[5] que a Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet, informa sobre a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº 3484/
2005 em observância ao instituto da prescrição.
A Lei Estadual n. 9.872/2012 possibilita a adoção de procedimentos
administrativos de cobrança extrajudicial de título executivo judicial
condenatório de quantia certa transitado em julgado, de créditos
tributários ou não tributários do Estado, das autarquias e das fundações públicas estaduais, independentemente do valor do crédito
estar inscrito ou não em Dívida Ativa.
O art. 2º, § 8°, inciso I, da referida lei autoriza, ainda, a Procuradoria-Geral do Estado a dispensar a cobrança judicial de Certidão
de Dívida Ativa (CDA) devidamente protestada e cujo valor
seja igual ou inferior a 50.000 (cinquenta mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem
contudo, proceder-se à baixa do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos
do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento
da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do
art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se
previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas
para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente
processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade do senhor Fábio Vallory Andrade,
ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos à
Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros,
conforme o solicitado.
Vitória, 10 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
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Decisão Monocrática 00021/2018-6
Processo: 1190/2006
Assunto: Prestação de Contas Bimestral
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Vistos etc.
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Mimoso do Sul, referente ao exercício de 2005,
sob a responsabilidade da senhora Lúcia Maria Fontes Gomes.
O Acórdão TC – 153/2008, às fls. 243/245, condenou a gestora
ao pagamento de multa pecuniária no valor correspondente a 500
(quinhentos) VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 23/07/2008 (fls.256) e de que a multa foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 2.726/2009),
datada de 28/05/2009.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 5.744/2017-7, no
qual consignou a inviabilidade da cobrança pelo órgão fazendário
em razão da consumação do prazo prescricional, pugnando, dessa
forma, pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 04/05[4] que a
Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet,
informa sobre a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº
2726/2009 em observância ao instituto da prescrição, em observância ao instituto da prescrição, não subsistindo, portanto, razão
para a persistência deste processo de monitoramento de execução.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente
processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade da senhora Lúcia Maria Fontes
Gomes, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido
a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o
recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 10 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00034/2018-3
Processo: 4909/2003
Assunto: Prestação de Contas Bimestral
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas Bimestral referente à omissão dos
arquivos mensais do SISAUD da Câmara Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, referentes ao terceiro bimestre de 2003, tendo como
ordenador de despesas o senhor Juarez Tavares Mata.
Os Acórdãos TC – 043/2004, às fls. 25/28, TC - 363/2004, às
fls. 43/45, e TC – 782/2004, às fls. 60/62, condenaram o gestor
em multas pecuniárias nos valores correspondentes a 1.000 VRTE,
3.000 VRTE e 6.000 VRTE, respectivamente.
Consta dos que o trânsito em julgado ocorreu em 01/03/2004,
29/06/2004 e 28/10/2004, respectivamente, haja vista que restaram preclusos os prazos para apresentação de recurso e que
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as multas pecuniárias imputadas foram inscritas em Dívida Ativa (CDA nº 12.105/2004, em 30/11/2004, nº 12104/2004, em
30/11/2004 e n° 1213/2005, em 04/02/2005) pela Secretaria de
Estado da Fazenda – SEFAZ e, em seguida, foram ajuizadas ações
de execução fiscal pertinentes às duas últimas CDA sob o nº de
163900920068080011 e n° 163823220068080011.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer nº 5.706/2017-1,
no qual consignou a inviabilidade da cobrança pelo órgão fazendário
em razão da consumação do prazo prescricional, pugnando, dessa
forma, pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito de responsabilidade do Sr.Juarez Tavares Mata, nos seguintes termos:
[...]
No entanto, no caso vertente, nota-se às fls. 05/06[4], quanto
à multa pecuniária, CDA nº 12.105/2004, que a Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet, informa
sobre a inviabilidade do protesto em observância ao instituto da
prescrição.
Noutro giro, quanto às demais CDA’s, verifica-se que houve o ajuizamento das ações de nº 163900920068080011 e n°
163823220068080011 pela Procuradoria-Geral do Estado para a
cobrança das multas decorrentes da condenação imposta pelos
Acórdãos TC- 363/2004e TC- 782/2004, encontrando-se, neste
estágio, a satisfação do crédito na pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável por este órgão do Ministério Público
de Contas.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária
TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade do senhor Juarez Tavares Mata, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 10 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00022/2018-1
Processo: 4613/2006
Assunto: Prestação de Contas Anual
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Vistos etc.
Tratam os autos da omissão dos arquivos do Relatório Resumido de
Execução Orçamentária – RREO, da Prefeitura Municipal de Pedro
Canário, referente ao quarto bimestre de 2006, cujo vencimento
ocorreu em 19/10/2006.
O Acórdão TC - 813/2006, às fls. 08/10, condenou o senhor José
Prates de Matos em multa pecuniária no valor correspondente a
1.000 (mil) VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 08/01/2007 (fls.26) e de que a multa foi inscrita em Dívida
Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa nª 3.494/2007, datada de
23/04/2007.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
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pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 05423/2017-7, no
qual consignou a inviabilidade da cobrança pelo órgão fazendário
em razão da consumação do prazo prescricional, pugnando, dessa forma, pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito de
responsabilidade do senhor José Prates de Matos, nos seguintes
termos:
[...]
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 03/04[4] que a
Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet,
informa sobre a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº
3494/2007 em observância ao instituto da prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de monitoramento de execução.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária
TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade do senhor José Prates de Matos, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 10 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00024/2018-1
Processo: 5854/2002
Assunto: Prestação de Contas Bimestral
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Vistos etc.
Tratam os autos da Omissão na Remessa da Prestação de Contas
(SISAUD) – referente aos períodos do 1º, 2º. 3º. 4º. 5º e 6º bimestres e do Relatório de Gestão Fiscal do 1º, 2º e 3º Quadrimestre,
relativos ao exercício financeiro de 2002 da Câmara Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim, tendo como ordenador de despesa o senhor Juarez Tavares da Mata.
Os Acórdãos TC – 288/2003, TC – 042/2004 e TC-450/2004
condenaram o gestor ao pagamento de multas pecuniárias nos valores correspondentes a 1.000 VRTE, 3.000 VRTE e 9.000 VRTE,
respectivamente.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 25/08/2003, 19/03/2004 e 26/07/2004, respectivamente,
haja vista que restou precluso os prazos para apresentação de recursos e de que as multas foram inscritas em Dívida Ativa, conforme certidões de Dívida Ativa nº 12.107/2004, nº 12.108/2004 e
n° 6975/2005, pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, e a
Procuradoria-Geral do estado ajuizou as Ações de Execução Fiscal
pertinente às duas últimas CDAs sob o nº de 166508620068080011
e n° 75025120068080011 (Fls. 102, 100 e 121).
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 6428/2017-1, no
qual consignou as medidas adotadas pelo órgão fazendário, pugnando, dessa forma, pelo arquivamento dos autos sem baixa do
débito de responsabilidade do Sr. Juarez Tavares da Mata, nos
seguintes termos:
[...]
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No entanto, no caso vertente, nota-se às fls. 05/06[7], quanto
à multa pecuniária, CDA nº 12.107/2004, que a Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet, informa
sobre a inviabilidade do protesto em observância ao instituto da
prescrição.
Noutro giro, quanto às demais CDA’s, verifica-se que houve o ajuizamento das ações de nº 166508620068080011 e n°
75025120068080011 pela Procuradoria-Geral do Estado para a
cobrança das multas decorrentes da condenação imposta pelos
Acórdãos TC – 288/2003, TC – 042/2004 e TC – 450/2004,
encontrando-se, neste estágio, a satisfação do crédito na pendência
de um provimento judicial favorável, não sindicável por este órgão
do Ministério Público de Contas.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de
monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado,
sem contudo, proceder-se à baixa do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente
processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade do senhor Juarez Tavares da
Mata, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido
a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o
recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 10 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00033/2018-9
Processo: 3738/2003
Assunto: Prestação de Contas Bimestral
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Vistos etc.
Tratam os autos de Prestação de Contas Bimestral da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, referente ao exercício de 2003,
sob a gestão do Sr.Juarez Tavarez Mata.
Os Acórdãos TC – 362/2003, às fls. 14/17, TC –092/2004, às
fls. 37/40, e TC – 492/2004, às fls. 56/58, condenaram, respectivamente, Juarez Tavares Mata em multa pecuniária nos valores
correspondentes a 1.000 VRTE, 3.000 VRTE’s e 6.000 VRTE’s.
Consta dos autos a informação às fls. 29, 53 e 71 que os trânsitos em julgado dos acórdãos supracitados consumaram-se em
30/10/2003, 16/04/2004 e 17/08/2004, respectivamente e de
que as multas imputadas foram inscritas em Dívida Ativa – CDA nº
10556/2004; n° 10557/2004 e n° 11387/2004[1], pela Secretaria
de Estado da Fazenda – SEFAZ e que, em seguida, houve o ajuizamento de ações de execução fiscal pertinentes às duas últimas CDA’s
sob o n° de 165105220068080011 e n° 165278820068080011.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 5099/2017-9, no
qual consignou a inviabilidade da cobrança pelo órgão fazendário
em razão da consumação do prazo prescricional, pugnando, dessa forma, pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito de
responsabilidade do Sr. Juarez Tavares da Mata, nos seguintes
termos:
[...]
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In casu, nota-se às fls. 04/05[4] que a Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet, informa quanto a inviabilidade do protesto da CDA nº 10556/2004 em observância ao
instituto da prescrição, bem como que houve o ajuizamento das
ações de ns. 165105220068080011 e n° 165278820068080011
para a cobrança das CDA’s n° 10556/2004 e n° 11387/2004 decorrente da condenação imposta pelos Acórdãos TC – 092/2004 e TC
– 429/2004, encontrando-se, neste estágio, a satisfação do crédito
na pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável
por este órgão do Ministério Público de Contas, o que justifica a
extinção do procedimento de monitoramento e acompanhamento,
sem contudo, proceder-se à baixa do débito, pelo qual ainda resta
obrigado o ex-gestor condenado.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente
processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade do Juarez Tavares da Mata, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 10 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00072/2018-9
Processo: 5575/2004
Assunto: Prestação de Contas Anual
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Vistos etc.
Tratam os autos de Prestação de Contas da Câmara Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim referente ao 5º bimestre de 2004, em que
foi condenado ao senhor Juarez Tavares Mata ao pagamento de
multa de 1.000 (mil) VRTE, nos termos do acórdão TC nº 005/2005
(fls. 06-08).
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 06/05/2005 e de que a multa foi inscrita em Dívida Ativa,
conforme Certidão de Dívida Ativa nº 5.404/2005.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 5102/2017-7, no qual
consignou a inviabilidade da cobrança pelo órgão fazendário em razão da consumação do prazo prescricional, pugnando, dessa forma,
pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo do procedimento
de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe
o Tribunal de Contas, nem o órgão do Ministério Público que perante ele atua, competência para cobrar judicialmente as multas ou
débitos por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as autoridades competentes adotem as medidas administrativas e judiciais
cabíveis para que a Fazenda Pública (estadual ou municipal) receba
as importâncias atinentes às multas, alcance a restituição de quantia e outras imposições legais, objeto de decisão do Tribunal, sob
pena de responder, solidariamente, por eventual omissão lesiva ao
erário.
Destarte, uma vez verificado que a autoridade responsável adotou
as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, torna-se decipienda a continuidade
do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobranwww.tce.es.gov.br
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ça, bastante o registro pertinente, evitando-se incorrer em custos
desnecessários, tais como diligências para se obter informações
sobre o andamento de ações de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelo Ministério Público Estadual, pois não dispõe
o Ministério Público de Contas de atribuições para censurar atos
finalísticos judiciais ou ministeriais.
Lado outro, nada poderá ser demandado em face do gestor público,
pois já procedeu ele conforme exigido pela lei, ajuizando a respectiva ação de cobrança ou simplesmente adotando um meio administrativo de cobrança, quando a norma assim o autoriza.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento
atingido seu termo tão logo se certifique que as medidas exigíveis
pela lei para sua cobrança tenham sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do
valor à Fazenda Pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar o adimplemento da obrigação para que receba a respectiva
quitação desse Tribunal de Contas.
É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da execução
do acórdão condenatório desenvolve-se em face das providências a
serem adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de multa
pecuniária, e pelos órgãos municipais ou estadual quando houver
imputação de débito, o que restou evidenciado nos autos.
In casu, contudo, nota-se às fls. 04/05[4] que a Procuradoria-Geral
do Estado, em resposta a ofício deste Parquet, informa quanto a
inviabilidade do protesto da CDA nº 5404/2005 em observância ao
instituto da prescrição, não subsistindo razão para a persistência
deste processo de monitoramento de execução.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado
o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os
devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente
processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade do senhor Juarez Tavares Mata, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 10 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00073/2018-3
Processo: 3737/2003
Assunto: Prestação de Contas Anual
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Vistos etc.
Tratam os autos de Prestação de Contas da Câmara Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim referente ao 1º Bimestre de 2003, em
que foi condenado o senhor Juarez Tavares Mata ao pagamento de
multa equivalente a 1.000 (um mil) VRTE, 3.000 (três mil) VRTE e
6.000 (seis mil) VRTE, respectivamente, conforme se vê nos Acórdãos TC- 357/2003 (fls. 14/16), TC – 091/2004 (fls. 36/39) e TC
– 554/2004 (fls. 55/57).
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 01/12/2004 e (fls. 07) e de que os valores foram inscritos
em Dívida Ativa, conforme Certidões de Dívida Ativa nº 9166/2004
e n° 9165/2004.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 06038/2017-4, no
qual consignou as medidas adotadas para cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
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no caso vertente, nota-se às fls. 04/05[7], quanto à multa pecuniária, CDA nº 9166/2004, que a Procuradoria-Geral do Estado, em
resposta a ofício deste Parquet , informa sobre a inviabilidade do
protesto em observância ao instituto da prescrição.
Noutro giro, quanto às demais CDA’s, verifica-se que houve o ajuizamento das ações de nº 166638520068080011 e nº
163814720068080011 pela Procuradoria-Geral do Estado para a
cobrança
das multas decorrentes da condenação imposta pelos Acórdãos TC
– 091/2004[8], e TC – 554/2004[9], encontrando-se, neste estágio, a satisfação do crédito na pendência de um provimento judicial
favorável, não sindicável por este órgão do Ministério Público de
Contas.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de
monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado,
sem contudo, proceder-se à baixa do débito/responsabilidade
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária
TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade do senhor Juarez Tavares Mata, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 11 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00073/2018-3
Processo: 3737/2003
Assunto: Prestação de Contas Anual
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Vistos etc.
Tratam os autos de Prestação de Contas da Câmara Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim referente ao 1º Bimestre de 2003, em
que foi condenado o senhor Juarez Tavares Mata ao pagamento de
multa equivalente a 1.000 (um mil) VRTE, 3.000 (três mil) VRTE e
6.000 (seis mil) VRTE, respectivamente, conforme se vê nos Acórdãos TC- 357/2003 (fls. 14/16), TC – 091/2004 (fls. 36/39) e TC
– 554/2004 (fls. 55/57).
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 01/12/2004 e (fls. 07) e de que os valores foram inscritos
em Dívida Ativa, conforme Certidões de Dívida Ativa nº 9166/2004
e n° 9165/2004.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 06038/2017-4, no
qual consignou as medidas adotadas para cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
no caso vertente, nota-se às fls. 04/05[7], quanto à multa pecuniária, CDA nº 9166/2004, que a Procuradoria-Geral do Estado, em
resposta a ofício deste Parquet , informa sobre a inviabilidade do
protesto em observância ao instituto da prescrição.
Noutro giro, quanto às demais CDA’s, verifica-se que houve o ajuizamento das ações de nº 166638520068080011 e nº
163814720068080011 pela Procuradoria-Geral do Estado para a
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cobrança
das multas decorrentes da condenação imposta pelos Acórdãos TC
– 091/2004[8], e TC – 554/2004[9], encontrando-se, neste estágio, a satisfação do crédito na pendência de um provimento judicial
favorável, não sindicável por este órgão do Ministério Público de
Contas.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de
monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado,
sem contudo, proceder-se à baixa do débito/responsabilidade
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária
TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade do senhor Juarez Tavares Mata, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 11 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00074/2018-8
Processo: 4622/1998
Assunto: Recurso de Reconsideração
Jurisdicionado: Cesan - Companhia Espírito Santense de Saneamento
Vistos etc.
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Cláudio de Moraes Machado, condenado ao pagamento de
multa equivalente a 500 (quinhentos) VRTE e imputou-lhe débito
de ressarcimento ao erário no valor R$ 3.412,05 (três mil quatrocentos e doze reais e cinco centavos), conforme se vê no Acórdão
TC 074/1998 reiterado pelo Acórdão TC – 121/1999, parcialmente
reformado pelo Acórdão TC – 046/2000.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2000 (fls. 148) e de que os valores foram inscritos
em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 775/2002.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 06002/2017-6, no
qual consignou as medidas adotadas para cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
no caso vertente, nota-se às fls. 04/05[8], quanto à multa pecuniária, que a Procuradoria- Geral do Estado, em resposta a ofício
deste Parquet, informa sobre a inviabilidade do protesto da CDA nº
775/2002 em observância ao instituto da prescrição.
Noutro giro, quanto ao ressarcimento ao erário, verifica-se que houve o ajuizamento da ação de nº 024.020.000113 pela CESAN para a
cobrança do ressarcimento decorrente da condenação imposta pelo
Acórdão TC–074/1998 , encontrando-se, neste estágio, a satisfação
do crédito na pendência de um provimento judicial favorável, não
sindicável por este órgão do Ministério Público de Contas.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de
monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado,
sem contudo, proceder-se à baixa do débito/responsabilidade
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rão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente
processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade do senhor Cláudio de Moraes Machado, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido
a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o
recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 11 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00075/2018-8
Processo: 4746/2004
Assunto: Prestação de Contas
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Vistos etc.
Tratam os autos de Prestação de Contas da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim referente ao 4º Bimestre de 2004, em que
foi condenado o senhor Juarez Tavares Mata ao pagamento de multa equivalente a 1.000,00 (mil) VRTE e 3.000,00 (três mil) VRTE,
respectivamente, conforme se vê nos Acórdãos TC 908-2004 e TC
034/2005 (fls. 06/08 e 23/25)
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 16/12/2004 e 21/03/2005 (fls. 20 e 49) e de que os valores
foram inscritos em Dívida Ativa, conforme Certidões de Dívida Ativa
nº 3489/2005 e 3988/2005.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 05100/2017-8, no qual
consignou as medidas adotadas para cobrança pelo órgão fazendário
que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito de
responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
In casu, nota-se às fls. 04/05[5] que a Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet, informa quanto a inviabilidade do protesto da CDA nº 3489/2005 em observância ao instituto
da prescrição, bem como que houve o ajuizamento da ação de nº
75570220068080011 para a cobrança da CDA n° 3988/2005 decorrente da condenação imposta pelo Acórdão TC – 034/2005, encontrando-se, neste estágio, a satisfação do crédito na pendência de um
provimento judicial favorável, não sindicável por este órgão do Ministério Público de Contas, o que justifica a extinção do procedimento de
monitoramento e acompanhamento, sem contudo, proceder-se à baixa do débito, pelo qual ainda resta obrigado o ex-gestor condenado.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da
CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.
331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se
previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas
para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
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(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária
TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade do senhor Juarez Tavares Mata, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento
do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos à
Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros,
conforme o solicitado.
Vitória, 11 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00038/2018-1
Processo: 4275/2002
Assunto: Prestação de Contas
Jurisdicionado: SAAE – Serviço Autônomo de Mimoso da Sul
Vistos etc.
Tratam os autos de Prestação de Contas do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto do Município de Mimoso do Sul referente ao 1º Bimestre de 2002, em que o senhor João Batista da Silva Pereira foi
condenado ao pagamento de multa equivalente a 500 (quinhentos)
VRTE, conforme se vê no Acórdão TC 161/2002.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 04/10/2002 (fls. 14) e de que os valores foram inscritos em
Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 10.998/2007.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 06215/2017-9, no
qual consignou as medidas adotadas para cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 03/04[5] que a Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet, informa quanto a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº
10.998/2007 em observância ao instituto da prescrição.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem
contudo, proceder-se à baixa do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos
do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente
processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade do senhor João Batista da Silva
Pereira, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido
a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o
recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos à
Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros,
conforme o solicitado.
Vitória, 11 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00077/2018-1
Processo: 3534/2005
Assunto: Auditoria
Jurisdicionado: Prefeitura do Município de Aracruz
Vistos etc.
Tratam os autos de Auditoria realizada na Prefeitura do Município
de Aracruz referente ao exercício de 2002, em que foi condenado o
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senhor Luiz Carlos Caca Gonçalves, ao pagamento de multa equivalente a 5.000,00 (cinco mil) VRTE e ao ressarcimento de quantia
correspondente a 1.289.761,10 VRTE, conforme se vê nos Acórdãos TC 627/2009 (fls. 5.394/5.398).
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu
em 23/07/2010 e (fls. 5.422) e de que os valores foram inscritos
em Dívida Ativa, conforme Certidões de Dívida Ativa nº 4284/2010.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e
no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável
pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido
acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 06285/2017-4, no
qual consignou as medidas adotadas para cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Com efeito, in casu, nota-se às fls. 5.444 e 5.457 que a Procuradoria-Geral do Estado e o Executivo Municipal ajuizaram as ações
de nº 006.11.002337-8 e n° 0002123372012.8.08 para a cobrança
dos valores decorrentes da condenação imposta pelo Acórdão TC
–627/2009, encontrando-se, neste estágio, a satisfação do crédito
na pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável
por este órgão do Ministério Público de Contas, o que justifica a
extinção do procedimento de monitoramento e acompanhamento,
sem contudo, proceder-se à baixa do débito, pelo qual ainda resta
obrigado o ex-gestor condenado.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e
acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos
do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos
pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES
(alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária
TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade do senhor Luiz Carlos Caca Gonçalves,
ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 11 de janeiro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
PORTARIA 116-P, DE 19 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, e
Considerando os termos do Edital nº 1 - TCEES, de 19 de setembro de 2013, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCEES de
23/9/2013, que tornou pública a realização do concurso público
para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo
de analista administrativo;
Considerando a classificação final dos candidatos, homologada
por meio do Edital nº 9 - TCEES, de 28 de fevereiro de 2014, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCEES de 28 de fevereiro de
2014, e observando os requisitos legais;
Considerando que por meio do Edital Nº 10 - TCE/ES, de 16 de
dezembro de 2015, o prazo de validade do concurso público foi
prorrogado por mais 2(dois) anos, a contar de 28 de fevereiro de
2016;
Considerando desistência da candidata Brenda Vianna, 11ª colocação, área Administração/Economia, por meio do protocolo nº
167/2018-1, juntado aos autos do processo TC- nº 5660/2013;
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Considerando, por fim, a exoneração, a pedido, do servidor Alex
Favalessa dos santos - área: Administração/Economia, por meio da
Portaria 109-P, publicada no Diário Eletrônico do TCEES de 18 de
janeiro de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear, nos termos do inciso I, do artigo 12 da Lei Complementar Estadual 46, de 31/1/1994, a candidata abaixo relacionada, habilitada em concurso público para o cargo de analista administrativo.
Área: Administração/Economia
CLASSIFICAÇÃO
NOME
12º
MILENA CURTO RIBEIRO
Art. 2º. A candidata deverá providenciar os exames de rotina e laudos especializados listados abaixo para, após a retirada da Guia de
Inspeção Médica (GIM) na Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)
e agendamento prévio da perícia médica oficial pelo telefone 0800283-6640 ou pelo site www.ipajm.es.gov.br, submeter-se à avaliação admissional do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito (IPAJM), situado na Av. Cezar Hilal,
1345, bairro Santa Lúcia, Vitória - ES:
a) Exames de rotina: hemograma, glicemia, colesterol total, triglicérides, VDRL, eletrocardiograma para concursados acima de 35
anos (com laudo), Raio X do tórax (com laudo);
b) Laudos especializados: dermatológico, psiquiátrico, cardiológico, odontológico, ortopédico, oftalmológico, otorrinolaringológico;
c) Todos os laudos deverão ter o carimbo do médico especialista de
cada área.
Art. 3º. Após a realização da perícia médica admissional, a candidata deverá, além de atender aos requisitos básicos para investidura no cargo, apresentar-se na Secretaria de Gestão de Pessoas
(SGP) com os documentos listados abaixo:
a) Cópia simples acompanhada dos originais:
a.1) Carteira de Identidade - RG;
a.2) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
a.3) Comprovante de residência;
a.4) Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
a.5) Certidão de nascimento ou de casamento;
a.6) Diploma;
a.7) Carteira de Categoria Profissional, se for inscrito;
a.8) Certificado de Reservista ou comprovante de quitação com o
serviço militar (para o sexo masculino);
b) Declaração de aptidão física e mental emitida pelo IPAJM;
c) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
d) Curriculum Vitae;
e) 1 foto 3x4 (digitalizada, colorida, com fundo branco);
f) Nº de PIS/PASEP;
g) Declaração de não acumulação de cargos (disponível na SGP).
h)Documento oficial da Previdência Complementar do Estado do
Espírito Santo (Preves) constando a opção ou não do servidor na
Preves.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Portaria Normativa nº 00006/2018-1, de 19 de janeiro de
2018
Protocolo(s): 00611/2018-9
Origem: GAP - Gabinete da Presidência
Altera os Anexos III e IV da Instrução Normativa TC nº 43,
de 5 de dezembro de 2017.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem
o artigo 13, incisos I e XX da Lei Complementar Estadual nº 621, de
8 de março de 2012, e o artigo 20, incisos I e XXVII do Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado
pela Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013;
Considerando a competência outorgada pelo artigo 28 da Instrução Normativa TC nº 43, de 5 de dezembro de 2017 e, considerando
ainda a necessidade de adequação dos Anexos III e IV que integram
o referido Normativo;
R E S O L V E:
Art. 1º. Alterar a estrutura “FolhaPagamentoRegimeProprioPrevidenciaQuantitativoVinculo” do arquivo 14) FOLRPP.XML, que integra o Anexo III da Instrução Normativa TC nº 43/2017, que passa a
ter a seguinte redação:
Estrutura:
<FolhaPagamentoRegimeProprioPrevidenciaQuantitativoVinculo>
<IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro>
<GestaoRPPS>9</GestaoRPPS>
<TipoVinculoAdministracao>99</TipoVinculoAdministracao>
<QuantitativoVinculoMes01>99999</QuantitativoVinculoMes01>
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<QuantitativoVinculoMes02>99999</QuantitativoVinculoMes02>
<QuantitativoVinculoMes03>99999</QuantitativoVinculoMes03>
<QuantitativoVinculoMes04>99999</QuantitativoVinculoMes04>
<QuantitativoVinculoMes05>99999</QuantitativoVinculoMes05>
<QuantitativoVinculoMes06>99999</QuantitativoVinculoMes06>
<QuantitativoVinculoMes07>99999</QuantitativoVinculoMes07>
<QuantitativoVinculoMes08>99999</QuantitativoVinculoMes08>
<QuantitativoVinculoMes09>99999</QuantitativoVinculoMes09>
<QuantitativoVinculoMes10>99999</QuantitativoVinculoMes10>
<QuantitativoVinculoMes11>99999</QuantitativoVinculoMes11>
<QuantitativoVinculoMes12>99999</QuantitativoVinculoMes12>
</FolhaPagamentoRegimeProprioPrevidenciaQuantitativoVinculo>
Campo
Tipo
Tamanho
Obrigatoriedade
Estrutura ‘FolhaPagamentoRegimeProprioPrevidenciaQuantitativoVinculo’
Identificação do Numero do
Inteiro
5
Obrigatório
Registro
Código do Tipo de Gestão do
Inteiro
1
Obrigatório:
RPPS
1 - RPPS sem Segregação
de Massa
2 - RPPS com Segregação
de Massa - Fundo Financeiro
3 - RPPS com Segregação
de Massa - Fundo Previdenciário
Tipo de Vínculo com a AdminisInteiro
2
1 - Servidor Ativo Efetivo
tração
2 - Aposentado
3 -Pensionista
4 - Servidor Cedido [2]
5 - Aposentados/Pensionistas pagos pelo Tesouro
6 - Outros
Quantitativo por Vinculo Mês
Inteiro
5
Obrigatório
Janeiro
Quantitativo por Vinculo Mês
Inteiro
5
Obrigatório
Fevereiro
Quantitativo por Vinculo Mês
Inteiro
5
Obrigatório
Março
Quantitativo por Vinculo Mês Abril Inteiro
5
Obrigatório
Quantitativo por Vinculo Mês
Inteiro
5
Obrigatório
Maio
Quantitativo por Vinculo Mês
Inteiro
5
Obrigatório
Junho
Quantitativo por Vinculo Mês
Inteiro
5
Obrigatório
Julho
Quantitativo por Vinculo Mês
Inteiro
5
Obrigatório
Agosto
Quantitativo por Vinculo Mês
Inteiro
5
Obrigatório
Setembro
Quantitativo por Vinculo Mês
Inteiro
5
Obrigatório
Outubro
Quantitativo por Vinculo Mês
Inteiro
5
Obrigatório
Novembro
Quantitativo por Vinculo Mês
Inteiro
5
Obrigatório
Dezembro

Art. 2º. Alterar a estrutura “FolhaPagamentoRegimeGeralPrevidenciaQuantitativoVinculo” do arquivo 15) FOLRGP.XML, que integra
o Anexo III da Instrução Normativa TC nº 43/2017, que passa a ter
a seguinte redação:
Estrutura:
<FolhaPagamentoRegimeGeralPrevidenciaQuantitativoVinculo>
<IdNumRegistro>99999</IdNumRegistro>
<TipoVinculoAdministracao>99</TipoVinculoAdministracao>
<QuantitativoVinculoMes01>99999</QuantitativoVinculoMes01>
<QuantitativoVinculoMes02>99999</QuantitativoVinculoMes02>
<QuantitativoVinculoMes03>99999</QuantitativoVinculoMes03>
<QuantitativoVinculoMes04>99999</QuantitativoVinculoMes04>
<QuantitativoVinculoMes05>99999</QuantitativoVinculoMes05>
<QuantitativoVinculoMes06>99999</QuantitativoVinculoMes06>
<QuantitativoVinculoMes07>99999</QuantitativoVinculoMes07>
<QuantitativoVinculoMes08>99999</QuantitativoVinculoMes08>
<QuantitativoVinculoMes09>99999</QuantitativoVinculoMes09>
<QuantitativoVinculoMes10>99999</QuantitativoVinculoMes10>
<QuantitativoVinculoMes11>99999</QuantitativoVinculoMes11>
<QuantitativoVinculoMes12>99999</QuantitativoVinculoMes12>
</FolhaPagamentoRegimeGeralPrevidenciaQuantitativoVinculo>
Campo
Tipo
Tamanho
Obrigatoriedade
Estrutura ‘FolhaPagamentoRegimeGeralPrevidenciaQuantitativoVinculo’
Identificação do Numero
Inteiro
5
Obrigatório
do Registro
Tipo de Vìnculo com a Ad- Inteiro
2
1 - Servidor Ativo Efetivo
ministração
2 - Servidor Ativo Comissionado
3 - Servidor Ativo Temporário
4 – Aposentado
5 – Pensionista
6 - Servidor Cedido [2]
7 - Aposentados/Pensionistas
pagos pelo Tesouro
8 - Outros
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Quantitativo por
Mês Janeiro
Quantitativo por
Mês Fevereiro
Quantitativo por
Mês Março
Quantitativo por
Mês Abril
Quantitativo por
Mês Maio
Quantitativo por
Mês Junho
Quantitativo por
Mês Julho
Quantitativo por
Mês Agosto
Quantitativo por
Mês Setembro
Quantitativo por
Mês Outubro
Quantitativo por
Mês Novembro
Quantitativo por
Mês Dezembro

Vinculo

Inteiro

5

Obrigatório

Vinculo

Inteiro

5

Obrigatório

Vinculo

Inteiro

5

Obrigatório

Vinculo

Inteiro

5

Obrigatório

Vinculo

Inteiro

5

Obrigatório

Vinculo

Inteiro

5

Obrigatório

Vinculo

Inteiro

5

Obrigatório

Vinculo

Inteiro

5

Obrigatório

Vinculo

Inteiro

5

Obrigatório

Vinculo

Inteiro

5

Obrigatório

Vinculo

Inteiro

5

Obrigatório

Vinculo

Inteiro

5

Obrigatório

Art. 3º. Alterar o campo “Conta Redutora” da estrutura do arquivo 17) RECEITAP.XML, que integra o Anexo IV da Instrução Normativa TC
nº 43/2017, que passa a ter a seguinte redação:
<?xml version=”1.0” encoding=“UTF-8”?>
<PrestacaoContasMensal>
<ReceitaPrevistaUnidadeGestora_Schema>
<ReceitaPrevistaUnidadeGestora>
...
<ContaRedutora>X</ContaRedutora>
...
</ReceitaPrevistaUnidadeGestora>
</ReceitaPrevistaUnidadeGestora_Schema>
</PrestacaoContasMensal>
Campo
Tipo
Conta Redutora caracter

Tamanho
01

Obrigatoriedade
Obrigatório:
1 – Sim
2 – Não

Art. 4º. Alterar o campo “Tipo do Ato Oficial” na estrutura “AtualizacaoDespesaPublicaConsolidada” do arquivo 36) ATUALDPC.XML, e as
observações 4 e 5, que integram o Anexo IV da Instrução Normativa TC nº 43/2017, que passam a ter a seguinte redação:
Campo
Tipo do Ato Oficial

[5]

Tipo
Tamanho
Obrigatoriedade
Estrutura ‘AtualizacaoDespesaPublicaConsolidada’
inteiro
01
Decreto

e [5] NÚMERO E TIPO DO ATO OFICIAL: Informar o número e o Tipo do Ato Oficial que autorizou a abertura do crédito adicional consoante
artigos 42 e 44 da Lei 4320/64.
Art. 5º. Alterar o campo “Tipo do Ato Oficial” na estrutura “AtualizacoesDespesaPublicaIndividualizado” do arquivo 37) ATUALDPI.XML, e
as observações 4 e 5, que integram o Anexo IV da Instrução Normativa TC nº 43/2017, que passam a ter a seguinte redação:
[4]

Campo
Tipo
Tamanho
Obrigatoriedade
Estrutura ‘AtualizacoesDespesaPublicaIndividualizado’
Tipo do Ato Oficial [5]
inteiro
01
Decreto

[4]
e [5] NÚMERO E TIPO DO ATO OFICIAL: Informar o número e o Tipo do Ato Oficial que autorizou a abertura do crédito adicional consoante
artigos 42 e 44 da Lei 4320/64.
Art. 6º. Incluir na Tabela Auxiliar 1.2 – Código de Especificação das Fontes/Destinação de Recursos (CDR), que integra o Anexo
IV da Instrução Normativa TC nº 43/2017, os seguintes códigos:

CÓDIGO
NOME
FIXO
VARIÁVEL
208
0000
TRANSFERÊNCIAS DO
ESTADO PARA O SUS
209
0000
TRANSFERÊNCIAS DO
MUNICÍPIO PARA O
SUS

ESPECIFICAÇÃO
Fonte de recursos destinada a controlar os recursos originários de transferências do Fundo Estadual de
Saúde, recebidos pelo Fundo de Saúde do Município, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Fonte de recursos destinada a controlar os recursos originários de transferências dos Fundos de Saúde
de outros Municípios, recebidos pelo Fundo de Saúde do Município, referentes ao Sistema Único de Saúde
(SUS).

Art. 7º. Incluir na Tabela Auxiliar 4.4 – Categoria Econômica, Origem, Espécie, Detalhamento e Tipo da Receita, que integra o
Anexo IV da Instrução Normativa TC nº 43/2017, os seguintes códigos:
CÓDIGO
CATEGORIA
1
1

NOME DA CATEGORIA ECONÔMICA, ORIGEM, ESPÉVALORIZÁVEL
CIE, DETALHAMENTO 1, DETALHAMENTO 2, DETALHAMENTO 3 E TIPO DA RECEITA

ORIGEM
7
7

ESPÉCIE
4
4

DETALHAMENTO 1
0
0

DETALHAMENTO 2
00
00

DETALHAMENTO 3
1
1

TIPO DA RECEITA
0
1.7.4.0.00.1.0
1
1.7.4.0.00.1.1

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL

NÃO
SIM

Art. 8º. Incluir na Tabela Auxiliar 7.7 – Classificação Econômica da Despesa, que integra o Anexo IV da Instrução Normativa TC nº
43/2017, os seguintes códigos:
CATEGORIA
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

GRUPO
1
2
3
3
3
4
4
4
4
5
6

CÓDIGO
MODALIDADE
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

NOME DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA
ELEMENTO
00
00
00
41
92
00
41
42
92
00
00

SUBELEMENTO
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO
CONTRIBUIÇÕES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO
CONTRIBUIÇÕES
AUXÍLIOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO
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ESCRITURAÇÃO
E
E
O
E
E
O
E
E
E
E
E
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Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos aplicados às prestações de contas mensais referentes ao exercício financeiro de 2018 e seguintes, e às prestações de
contas anuais referentes ao exercício financeiro de 2017 e seguintes.
Republicada por haver incorreções na publicação anterior.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 002/2017
Processo TC-4588/2016
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
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– TCEES.
CONTRATADA: MD Sistemas de Computação LTDA.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº
002/2017, cujo teor versa sobre a contratação de serviços técnicos
na área de tecnologia da informação, compreendendo a manutenção
corretiva, adaptativa, evolutiva/atualização de versão e suporte
técnico para funcionamento do Sistema Gestão Empresarial – ERPMódulos Suprimentos e Controladoria, fornecido pela empresa
Sênior Sistemas.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 21 de janeiro de 2018.
Vitória, 18 de janeiro de 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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