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SESSÃO: 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA 18/10/2017
Aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2017, às 14h, na Sala das
Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 37ª sessão
ordinária do colegiado do exercício de 2017. Integrando a Câmara,
estiveram presentes o excelentíssimo senhor conselheiro RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN e a excelentíssima senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, ocupando a
relatoria do conselheiro VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, afastado
judicialmente. Presentes, ainda, o Ministério Público Especial de
Contas, na pessoa do senhor HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA,
procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral,
e EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO, secretário-adjunto das
sessões. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, submeteu ao Colegiado, para discussão e votação, nos termos dos artigos 72, inciso II e
parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, a
ata da 36ª Sessão Ordinária do corrente exercício, antecipadamente
encaminhadas pelo secretário-adjunto das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros, conselheiros substitutos e procurador; sendo aprovada à unanimidade. – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA – O senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO, justificou a ausência do senhor conselheiro-substituto MARCO ANTONIO DA SILVA. – COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO COLEGIADO – A senhora conselheira em substituição
MÁRCIA JACCOUD FREITAS retificou a deliberação nos autos do processo TC-5050/2016, proferida na 36º sessão ordinária deste colegiado, de modo que onde se lê “realizar diligência” leia-se “retirar de
pauta”; bem como retificou a deliberação proferida nos autos do
processo TC-9099/2015, proferida na 36ª sessão ordinária deste colegiado, de modo que onde se lê “registro” leia-se “sobrestar, devolver à origem”. – OCORRÊNCIAS – 1) Após o senhor conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO relatar o processo TC3587/2017, que trata de Representação em face da Prefeitura Municipal de Alegre, pela conhecimento e indeferimento da medida cautelar pleiteada, o senhor procurador especial de contas HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA reiterou o posicionamento do Ministério
Público de Contas pelo deferimento da cautelar, tendo o colegiado
acompanhado o voto do relator após discussão, conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR PROCURADOR, DR. HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – Uma observação que gostaria de
fazer a vossa excelência nesse momento, conselheiro relator, é que

havia uma alíquota de trinta e dois vírgula noventa e três por cento.
Essa alíquota foi reduzida para onze por cento e o que foi trazido
pelo corpo técnico da Casa foi confirmado pelo Ministério Público de
Contas que não houve nenhum embasamento, nenhum estudo atuarial que justificasse esse valor de onze por cento; foi, no sentido
popular, um chute que o Município deu. Seria embasamento, ou
seja, a redução dessa alíquota não garante uma saúde financeira do
Regime Previdenciário do Município, por isso que o Ministério Público, como também o corpo técnico, sustenta a necessidade da medida cautelar. É só essa ponderação que faço a vossa excelência e para
a reflexão dos demais conselheiros. Muito obrigado. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Agradeço a ponderação feita pelo eminente representante do
Ministério Público, mas o fato é que a alíquota complementar ou
suplementar de trinta e dois por cento já se demonstrava inviável,
pois o gestor anterior não conseguiu cumprir, conforme relatórios do
próprio Tribunal de Contas. Assim, numa medida emergencial – sabemos que não é uma medida ideal – o gestor propôs à Câmara de
Vereadores, que foi acatada pela Câmara, a redução da alíquota de
trinta e dois para onze e comprometendo-se a efetuar este estudo de
verificar qual é a alíquota complementar que teria condições de minimizar esse prejuízo, só que, ao mesmo tempo, impedir da inviabilidade financeira do Município. Então, por conta disso e, também,
pelo prazo limitado de cento e oitenta dias, entendemos que não era,
neste momento, razoável retornar com a alíquota de trinta e dois por
cento e aguardar esse estudo que o Município está realizando e que
vai apresenta-lo à Câmara de Vereadores de Alegre. Reconheço a
gravidade e entendo as ponderações da área técnica e a área Ministerial, mas entendo também que seria mais prudente reconhecer o
esforço que o Município está fazendo neste momento para tentar
recolocar as finanças nos eixos. Por isso, mantenho meu entendimento. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – Senhor presidente, vou acompanhar vossa excelência pelos motivos que já expôs no voto e, agora, resumidamente, em resposta ao Ministério Público. Mas é impressionante o que a
área técnica traz como cifras da evolução do déficit atuarial que mais
que dobrou em apenas três anos: de sessenta e dois milhões para
cento e trinta e nove milhões. É uma coisa estarrecedora e fica difícil
até de compreender se os cálculos atuariais estão corretos, se as
previsões estão corretas. Mas, de qualquer foram, acompanho vossa
excelência e destaco a necessidade de o Tribunal colocar um olhar
mais focado nessas questões, como já vem fazendo, na verdade. O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO – Principalmente, conselheiro Rodrigo, que não foi o
atual gestor que deu causa a este aumento do déficit. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN – E
uma alíquota de trinta e dois por cento não é pouca. No caso do
Estado, a alíquota patronal é de vinte e dois por cento e do servidor
é de onze por cento. No caso desse Município é preciso um olhar
bastante atento. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Outro dado é que, mesmo
com essa alíquota de trinta e dois por cento, ela não foi cumprida,
pois o gestor anterior não recolheu esse valor, por isso que o déficit
não diminuiu. (Final)”. 2) O senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, no exercício da presidência, solicitou ao secretário-adjunto das sessões que apregoasse o interessado e/ou seu representante legal nos autos dos processos TC4983/2016, de relatoria do senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN, a fim de verificar a presença em Colegiado para o exercício da sustentação oral requerida, nos termos do
artigo 327, §§ 2º e 6º, do Regimento Interno deste Tribunal, o que
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foi procedido. Apregoados os responsáveis e não havendo manifestação, o relator manteve o processo em pauta. 3) O senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, no
exercício da presidência, solicitou ao secretário-adjunto das sessões
que apregoasse o interessado e/ou seu representante legal nos autos dos processos TC-6037/2012, TC-864/2014 e TC-7565/2015, de
relatoria da senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD
FREITAS, a fim de verificar a presença em Colegiado para o exercício
da sustentação oral requerida, nos termos do artigo 327, §§ 2º e 6º,
do Regimento Interno deste Tribunal, o que foi procedido. Apregoados os responsáveis e não havendo manifestação, a relatora manteve os processos em pauta. – LEITURA DE ACÓRDÃOS E PARECERES
NÃO UNÂNIMES – O senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN leu o Parecer Prévio TC-80/2017, proferido no
processo TC-3735/2016. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 38
processos constantes da pauta, fls. 6 a 11, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, declarou encerrada
a sessão às 14 horas e 48 minutos, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores conselheiros-substitutos e
senhor procurador para a próxima sessão ordinária, a ser realizada
no dia 25 de outubro de 2017, às 14h. E, para constar, eu, EDUARDO
GIVAGO COELHO MACHADO, secretário-geral das sessões em substituição, lavrei a presente ata, que, depois de aprovada, vai por mim
assinada, bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros,
senhora auditora e senhor procurador.
- CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 01448/1994-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 1991
Apensos: 01445/1994-7, 01446/1994-1
Responsável: GESI ANTONIO DA SILVA
Deliberações: Decisão. Arquivar sem baixa do débito. Ao MPEC
Processo: 06709/1995-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 1989
Apensos: 06706/1995-2, 06707/1995-7, 06708/1995-1
Responsável: FRANCISCO JOSE PRATES DE MATOS
Deliberações: Decisão. Arquivar sem baixa de débito. Ao MPEC
Processo: 03582/1996-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Montanha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 1987
Apensos: 03583/1996-5, 03584/1996-1, 03585/1996-4
Responsável: ARISTIDES DEPOLO
Deliberações: Decisão. Arquivar sem baixa do débito. Ao MPEC
Processo: 03649/1996-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 1990
Apensos: 01447/1994-6, 03650/1996-3
Responsável: GESI ANTONIO DA SILVA
Deliberações: Decisão. Arquivar sem baixa do débito. Ao MPEC
Processo: 02394/2010-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Apiacá
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Interessado: PREFEITURA APIACA
Responsável: JOSE CHIERICI FILHO
Deliberações: Decisão. Quitação. Arquivar. Ao MPEC
Processo: 02257/2012-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
Apensos: 03957/2012-1
Interessado: CAMARA BARRA SAO FRANCISCO
Responsável: ADILTON GONCALVES [BRUNA HOLZ BADKE
BREDA, BRUNA HOLZ BADKE BREDA, Henrique Faria Santos Rabelo
de Azevedo], ELCIMAR DE SOUZA ALVES, EVALDO SILVA DE
OLIVEIRA, JUVENAL CALIXTO FILHO
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
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Processo: 03117/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Responsável: ARNOBIO PINHEIRO SILVA
Deliberações: Decisão. Notificação. Prazo 90 dias
Processo: 03587/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MARCOS ANTONIO SOUZA PAZZINI, REGIS VICENTINI SILOTTI, Unidade Técnica do TCEES (SecexPrevidencia)
Responsável: JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR
Deliberações: Decisão. Conhecer. Indeferir cautelar. Tramitar sob
rito ordinário. À área técnica
Total: 8 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 04589/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iúna
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 08944/2015-7
Responsável: ROGERIO CRUZ SILVA
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação com ressalva. Determinação. Recomendação. Arquivar. Por maioria, nos termos do voto do
relator. Vencido o cons. Ranna que votou pela rejeição, acompanhando a área técnica e o MPEC.
Processo: 04983/2016-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Responsável: UBALDO MARTINS DE SOUZA [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA]
Deliberações: Pregão realizado. Mantido em pauta
Processo: 02367/2017-7
Unidade gestora: Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: ANDREIA PEREIRA CARVALHO, Gestor da UG (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ANDREIA
PEREIRA CARVALHO)
Deliberações: Acórdão. Arquivar.
Total: 3 processos
- CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 06037/2012-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itarana
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
Responsável: ADJAR FABIANO DE MARTIN [LUCIANO CEOTTO], BRUNA GABRECHT [LUCIANO CEOTTO], EDIVAN MENEGHEL [LUCIANO CEOTTO, PABLO DE ANDRADE RODRIGUES,
SILVIA CRISTINA VELOSO], ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA
[LUCIANO CEOTTO], FILIPE VENTURINI SIGNORELLI, JOAO
HENRIQUE VALIN [LUCIANO CEOTTO], JOSE MAURICIO SANTOS [LUCIANO CEOTTO], JULIANA BUCHER NETTO DE AGUIAR
[LUCIANO CEOTTO], MARIA MADALENA BRIDI [LUCIANO CEOTTO], MATEUS ROBERTE CARIAS, NILVA COLOMBO MENEGHEL
[LUCIANO CEOTTO], PAULO ROBERTO CAETANO [LUCIANO
CEOTTO], ROSA HELENA ROBERTE CARDOSO CARIAS, ROSILENE TRINDADE RODRIGUES CARIAS, UBIRATAN ROBERTE
CARDOSO PASSOS, URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA
Deliberações: Pregão realizado. Mantido em pauta
Processo: 00864/2014-9
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Interessado: WELITON VIRGILIO PEREIRA
Responsável: ANTONIO MANOEL LEAL DE AMORIM, EDER
BATISTA DE MELO, ERIVELTON ANTONIO DE AMORIM,
GILDO PIMENTEL SILVEIRA, GUALIMP - ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA - EPP, JEFFERSON BRUM COSTA, JOSE
GOMES DE ANDRADE, JOSE RAMOS FURTADO, MARIA ROSILELIA ALVES CARVALHO, PARK MINERADORA E SERVICOS
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LTDA - EPP, PAULO HENRIQUE LEOCADIO DA SILVA, ROGERIO CRUZ SILVA [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO
RIBEIRO DA SILVA, LUIZ RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS]
Deliberações: Pregão realizado. Mantido em pauta

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MAURO ANTONIO DA CONCEICAO DE LUCAS
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Decisão. Retificar decisão TC-3156/2001.

Processo: 04004/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: DARLY DETTMANN
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Processo: 01621/2011-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Apensos: 02586/2012-4
Interessado: ALEXANDRE BAPTISTA SALGADO
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 07565/2015-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Responsável: MATEUS ROBERTE CARIAS, ROMARIO CELSO
BAZILIO DE SOUZA [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA], ROSA HELENA ROBERTE CARDOSO
CARIAS, ROSELENE MONTEIRO ZANETTI MANSK [EDEMILSO
MANSK], ROSILENE TRINDADE RODRIGUES CARIAS, URBIS INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA
Deliberações: Pregão realizado. Mantido em pauta
Processo: 07782/2016-3
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá, Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FORNECEDORES DE
MEDICAMENTOS - ABFMED [CRISTIANA CHAVES NEVES, LUCIANA
DRUMOND DE MORAES, VICTOR SOARES DE ANDRADE]
Responsável: ALAELIO BRAZ DALEPRANE, ANDERSON
RAYMUNDO ZUCOLOTTO FERNANDES, EDUARDO STUHR [DOLIVAR GONÇALVES JUNIOR, WELLINGTON BORGHI], ROSILENE
STUHR DE SOUZA
Deliberações: Acórdão. Extinguir processo sem resolução do mérito. Arquivar.
Processo: 01928/2017-1
Unidade gestora: Hospital Doutor Roberto Arnizaut Silvares
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: LEADER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME
Responsável: ALLAN JACQUESON BARBOSA LOBO, ELIZABETE GUIMARAES BARBOSA
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Procedência. Determinação prazo
30 dias. Dar ciência ao MPES. Arquivar.
Processo: 02370/2017-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis
Classificação: Agravo
Interessado: JORGE ALVES DE OLIVEIRA
Recorrente: HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL [Rui Dadavel
Sampaio Júnior]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 02886/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E
ELETRICOS LTDA - EPP [FABRICIO KARISTEN SCHIMMELPFENNIG]
Responsável: MARIA CELIA PEIXOTO DA SILVA, OTAVIO
ABREU XAVIER
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Decisão. Conhecer. Indeferir medida cautelar. Manter
rito ordinário. À área técnica para instrução. Prazo 15 dias
Processo: 02950/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Apiacá
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: JULIA BALIEGO DA SILVEIRA [Felippe Proba Soares]
Responsável: FABRICIO GOMES THEBALDI
Deliberações: Acórdão. Extinguir processo sem resolução do mérito. Arquivar.
Processo: 02394/2002-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
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Processo: 06813/2015-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROSA AMELIA FERREIRA DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 07249/2015-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JUDITE BRITO SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03103/2016-5
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Apensos: 02170/2017-3
Interessado: SONIA MARIA LUISA DALAPICOLA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03880/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DIVA DE FATIMA GOLDNER
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04065/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: THEREZA CRISTINA PREST MATTEDI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04066/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SONIA QUIRGO DA SILVA SIQUEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04076/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: EDNA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO SOUZA
DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04082/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: TANIA MARIA MARIANO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04273/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: EUNICE SAIBERT JANOARIO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04276/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SELMA ARRIVABENE BARBIERI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03636/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MAURO LUCIO PARADIZO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03912/2017-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: BALTHAZAR RODRIGUES DE SOUZA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03914/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: AURINERI OLIVEIRA DAMACENO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03915/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: LIAMARA LOPES HYBNER
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03917/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: SILVANA MACHADO DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 26 processos
- AUDITOR MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 01413/2004-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: GILSIMAR SANTOS DE ALMEIDA
Vista: Márcia Jaccoud Freitas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Márcia Jaccoud Freitas.
Total: 1 processo
Total geral: 38 processos
SESSÃO: 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA 25/10/2017
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de 2017, às 14h, na
Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 38ª sessão ordinária do colegiado do exercício de 2017. Integrando a Câmara, estiveram presentes a excelentíssima senhora conselheira em
substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS, ocupando a relatoria do
conselheiro VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, afastado judicialmente, e o excelentíssimo senhor conselheiro em substituição MARCO
ANTONIO DA SILVA, convocado para compor o quórum, nos termos
do artigo 28, §1º, da Lei Complementar 621/2012. Presentes, ainda,
o Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do senhor HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, procurador especial de contas em
substituição ao procurador-geral, e ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário geral das sessões. Dando início aos trabalhos, o
senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, submeteu ao Colegiado, para discussão e votação, nos termos dos artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73, inciso I, do
Regimento Interno desta Corte, a ata da 37ª Sessão Ordinária do
corrente exercício, antecipadamente encaminhada pelo secretário
geral das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros,
conselheiros substitutos e procurador; sendo aprovada à unanimidade. – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA – O senhor presidente,
conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, justificou a
ausência do senhor conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN, por motivo de férias. – COMUNICAÇÕES E REGISTROS
DO COLEGIADO – O senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, relatou que, após a Sessão Plenária
próxima passada, foi procurado por órgãos da imprensa para falar
sobre a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no
dia 24 de outubro último, que o afastou da relatoria do processo TC5591/2013, que trata de fiscalização realizada por esta Corte acerca
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da concessão do Sistema Rodovia do Sol, asseverando que ainda não
havia tomado ciência da deliberação do Tribunal superior. Na oportunidade, sua excelência ressaltou que a entrevista que concedeu à
rádio Central Brasileira de Notícias – CBN não foi transmitida em sua
totalidade, pelo que repetiu o conteúdo do que foi dito à emissora.
Ao final de sua fala, após tecer comentários acerca do referido processo, o membro decano desta Corte reiterou sua confiança e seu
apreço pelo trabalho técnico de fiscalização realizado por este Tribunal, tudo conforme notas taquigráficas: “O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Senhores, aproveito... Ontem, após a sessão plenária que se encerrou
por volta de dezoito horas – dezoito e alguma coisa –, fui procurado
pela imprensa para comentar sobre a decisão do STJ com relação ao
que analisou e julgou o meu impedimento como relator do processo
da Rodosol, Processo 5591/2013. Não conheço, ainda, o teor da
Decisão Judicial do STJ, vamos aguardar, pois aprendi que devemos
cumpri-la e se não concordarmos com ela, recorrer. Vamos aguardar
o cumprimento. Mas, o que me faz falar um pouco sobre o tema,
brevemente, hoje, é que foi solicitado que eu fizesse alguns comentários sobre o processo, e assim eu fiz. E, hoje, a CBN, ao divulgar o
vídeo com a minha fala não divulgou o vídeo com tudo o que falei.
Então, queria repetir, aqui, o que eu disse para o repórter da CBN e
que não foi divulgado na Rede. Eu disse, e irei repetir – está gravado
–: primeiro, que confio na justiça; segundo, que a representação do
Processo 5591/2013 foi feita pelo governador do Estado; foi feita
pelo presidente da Assembleia Legislativa; foi feita pelo procurador-geral de justiça da época, Dr. Eder Pontes; foi feita e assinada,
também, por mais dois promotores de justiça; e, ainda, foi assinada
pelo procurador geral do Estado e, também, pelo Ministério Público
de Contas. Então, é uma representação que tem toda a legitimidade
de praticamente todos os poderes e órgãos de controle do Estado.
Eu disse mais, a sociedade capixaba merece uma resposta sobre o
mérito desse processo e, infelizmente, a Concessionária insiste em
não sinalizar o mérito e eu seu o porquê. É porque ela não tem defesa para o mérito, porque se tivesse já teria apresentado e ela sequer apresentou os documentos que comprovam as medições da
péssima qualidade das obras da rodovia, ela se recusou a apresentar
essas medições. O trabalho técnico foi feito respeitando todas as
normas internacionais de auditoria e de controle, desde a matriz de
planejamento. Contamos com a mesma metodologia que o TCU utiliza para concessão de obras rodoviárias. Então, eu me sinto muito
à vontade para tratar do tema. Se não puder falar nos autos, irei
falar fora dos autos, mas não vou deixar de comentar os absurdos
que a concessionária tem feito para impedir que o Tribunal julgue
esse processo. Assim, mais uma vez, reitero, aqui, meu apreço e
minha admiração pelo trabalho que foi realizado pela equipe do Tribunal de Contas. (Final)”. Em seguida, a senhora conselheira em
substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS solicitou fosse desconsiderada a retificação do Processo TC-5050/2016, feita na 37ª sessão
ordinária deste colegiado. – OCORRÊNCIAS – 1) O senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, inverteu a
ordem da pauta, em razão de sustentação oral solicitada, passando
a palavra a senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD
FREITAS, que procedeu à leitura do relatório do processo TC864/2014, que trata de fiscalização, na modalidade auditoria, realizada por esta Corte na Prefeitura Municipal de Iúna, relativa ao exercício de 2013, concedendo, em seguida, a palavra ao advogado de
alguns responsáveis, senhor Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, que
proferiu sustentação oral, conforme notas taquigráficas a seguir
transcritas: “O SR. ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
– Senhor presidente; conselheira relatora, Dr.ª Márcia Jaccoud Freitas; conselheiro Marco Antonio; representante do Ministério Público,
Dr. Heron, secretário geral das sessões, serventuários, advogados;
partes; pessoas que acompanham a esta sessão, meu boa tarde!
Inicialmente, registro que realizo hoje a defesa de vários jurisdicionados que estão individualizados neste processo. Alguns deles, estou me habilitando agora e juntando os atos constitutivos. Tentarei
condensar de forma rápida dentro dos quinze minutos. E vou individualizar a presente manifestação indicando os apontamentos no que
diz respeito aos responsáveis. A primeira manifestação será para a
Park mineradora e Serviços LTDA. Estamos juntando os atos constitutivos, mas basicamente a presente manifestação é muito simples
porque o único indicativo de irregularidade apontada, “necessidade
de uma eventual restituição ao erário de um suposto dano”, foi afastada pela própria área técnica. Então, não subsiste nenhum indicativo de irregularidade. A instrução técnica elaborada foi 2094/2007.
Essa irregularidade está contida no item 2.6 da ITC. Razão pela qual
estou juntando essa documentação, os atos constitutivos, a procuração, mas requerendo que seja afastado o indicativo de irregularidade nos termos que foi registrado pela própria área técnica. Agora
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é a sustentação oral do ex-prefeito, sr. Rogério Cruz Silva. Em razão
dos indicativos de irregularidades mantidos, elaborei um memorial
enfrentando os argumentos elaborados pela área técnica. De forma
sucinta, pretendo trazer basicamente aquilo que já reportamos ao
memorial, que requeiro a juntada. Confronto o que a área técnica
externou, na ITC 2094/2017; opinou pelo afastamento de algumas
irregularidades, mas no sentido de que fossem mantidas quatro indícios de irregularidades. O primeiro indicativo de irregularidade refere-se a uma suposta ausência de plano de trabalho referente a um
convênio celebrado entre o Município de Iúna e o Centro Social Aliança, Casa. Este processo foi tombado sob o número 156/2013 e o
Convênio é o 01/2013. Juntamos, isso consta às fls. 2.022 , dos
autos. O plano de trabalho consta ao volume 08, às fls. 222. A área
técnica não acolheu o argumento de defesa sob o argumento de que
estariam ali contidas inconsistências formais. Perceba que o indicativo de irregularidade originalmente mencionado seria ausência de
plano de trabalho. O plano de trabalho foi apresentado. O fato de
haver inconsistências formais - isso registrado pela área técnica –
não tira o fato de que tem o plano de trabalho e que, de fato, foi
apresentado. O plano de trabalho consta nos autos. Nesse plano de
trabalho temos bem individualizado a meta, o cronograma de desembolso e os demais requisitos previstos no art. 116, da Lei de Licitações. Razão pela qual entendemos que há demonstração sim,
que está presente o plano de trabalho. E o fato de haver inconsistências formais, no entendimento da área técnica, não justifica dizer
que não exista plano de trabalho. E a irregularidade inicialmente
constatada seria ausência de plano de trabalho. E juntamos e comprovamos a existência desse plano de trabalho. Requeremos o afastamento desse indicativo de irregularidade. O segundo ponto questionado pela área técnica no que diz respeito ao sr. Rogério Cruz está
previsto no item 2.10 da ITC. Questiona-se a aquisição de peças,
que teria se dado sem a devida licitação. Ou seja, o município adotou
o procedimento sumário simplificado de aquisição de peças. Registro
que esse fato se deu no primeiro ano administrativo do ordenador de
despesa. Esse fato, quando se observa todos os processos, percebemos que nenhum desses processos, o início, a instrução, todos os
procedimentos não foram adotados com a participação do sr. Rogério Cruz Silva. Quando essa inconsistência foi suscitada ao excelentíssimo sr. ex-prefeito, ele adotou todas as medidas necessárias
para a correção, para que a administração adotasse as medidas corretivas. Tanto é que, em julho de 2013, foi efetuado o processo licitatório que consta às fls. 2.030/2.040. O que demonstra, claramente, que o prefeito adotou sim, no primeiro ano administrativo, todas
as medidas necessárias para que fossem adotados os procedimentos
licitatórios. Valendo registrar que nos anos anteriores esse fato sempre se dava nessa mesma metodologia, nessa mesma formatação.
Registrando também que a própria área técnica reconhece que não
tem indicativo de sobrepreço. Os processos eram iniciados nas próprias secretarias com as cotações. Esses equipamentos que eram
comprados, máquina de patrol, não poderiam ficar paradas. Está
materializado que isso se deu no primeiro ano de mandato do manifestante. Ele adotou todas as medidas necessárias para correção.
Razão que entendemos que este Tribunal pode afastar o indicativo
de irregularidade, porque não consta nenhuma mácula que importe
algum dano ao erário ou qualquer prejuízo de natureza financeira à
municipalidade. O terceiro apontamento de irregularidade refere-se
a contratações temporárias ocorridas nos anos 2013/2014, basicamente na área da educação. São aquelas designações temporárias.
Esse tema já foi enfrentado por esta Corte de Contas. É uma irregularidade que não merece prosperar. Temos diversos julgados que
esta Corte de Contas afastou esses indicativos de irregularidades,
principalmente pelas peculiaridades de cada município. Um exemplo
claro é o caso de que muitos municípios necessitam de contratações
de professores, por exemplo, de alunos especiais. Para cada aluno
há necessidade de um professor. Então, o município realiza esses
procedimentos de DT para atender a essas demandas. Resta materializado nos autos que o prefeito adotou essas medidas. Vale registrar ainda que no final de 2012, ou seja, o primeiro ano administrativo do prefeito, e que a área técnica questiona, era 2013 e 2014. O
ora manifestante assumiu a administração justamente em 2013. E o
concurso que estava em vigência acabou a vigência em 2012. Em
2013 era humanamente impossível que realizasse uma licitação para
contratação de servidores, para contratação de professores, já que o
concurso anterior acabou a sua vigência no final de 2012. Na nossa
visão, esses elementos demonstram que não assiste razão à área
técnica quando opina no sentido de que seja preservado o presente
indicativo de irregularidade. Por último, o quarto item sob a responsabilidade do sr. Rogério Cruz, refere-se a uma suposta ausência de
segregação de funções entre as atividades de pregoeiro e de chefe
de procedimento licitatório por meio da servidora Maria Rosilelia Al-
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ves Carvalho, que ocupou ambas as funções. Rogando vênias à área
técnica, trago aqui a definição de segregação de funções externadas
pelo Tribunal de Contas da União. Diz o seguinte: “Princípio básico
do sistema de controle interno que consiste na separação de funções, notadamente de autorização, aprovação, execução, controle e
contabilidade das operações.” TCU, Portaria 63/96. Essa é a definição que o TCU deu sob o aspecto da segregação de função. Quando
observo as atividades de pregoeiro, se insere apenas no contexto de
execução das tarefas atinentes aos pregões. Já a tarefa de chefe do
procedimento licitatório, entre outras atribuições previstas no anexo
10 da Lei 2130/2012, não se observa o exercício de nenhuma atividade de autorização, aprovação, controle ou contabilização. Ou seja,
não há subsunção do fato à norma ou, no caso, o que foi definido
pelo TCU, o que seria a questão da segregação de funções. Entendemos que não assiste razão à área técnica quando aponta certa incompatibilidade entre essas duas funções. Quando observamos as
atribuições de cada um dos cargos, percebemos que não há nenhuma incompatibilidade. Solicitamos o afastamento desse indicativo de
irregularidade. Esta é a defesa em relação aos quatro itens suscitados pela área técnica no que diz respeito ao sr. Rogério Cruz Silva.
Agora passo às manifestações do sr. José Ramos Furtado, também
ex-prefeito, e do sr. Gildo Pimentel Silveira. Valendo registrar que
houve uma decisão de revelia do sr. Gildo, que foi atestado por esta
Corte. Mas nada impede que ele compareça espontaneamente no
ato de sustentação oral. Trago a procuração dele no sentido de que
comparecendo agora nos autos, e de agora em diante ele possa
conduzir sua defesa e, eventualmente, caso esta Câmara entenda
em apontar e manter a irregularidade indicada, nada impede que ele
interponha o recurso cabível. Estou, então, juntando a procuração
para que possa fazer a defesa oral que aborda o sr. Gildo Pimentel
Silveira. Farei de forma conjunta a defesa do sr. José Ramos Furtado
e do sr. Gildo porque, dos quatro indicativos de irregularidades, dois
deles são comuns, que afetam os dois. O primeiro indicativo de irregularidade comum refere-se ao fato de uma contratação da empresa
Gualimp para prestação de assessoria técnica em serviços de educação. Na verdade, o que a área técnica questiona é que dos serviços
prestados, alguns desses serviços seriam de natureza e da própria
atividade fim da administração pública, referentes a serviços técnicos pedagógicos. Vale registrar que a própria área técnica reconheceu que apenas parte do serviço seria correspondente à atividade
finalística da administração, basicamente, dos serviços técnicos pedagógicos. E reconhece que uma gama de outros serviços, que foram contratados, não tinha qualquer correlação com a atividade fim.
Razão que entendemos que esse é um argumento primordial para
afastar o indicativo de irregularidade. Cito um caso similar, Acórdão
296/2015, onde o Plenário afastou um caso exatamente igual. E registrou o seguinte: “Não Podemos ouvidar a inadequada realidade
dos municípios e as respectivas câmaras que mantem quadros de
carreiras defasados compostos por insuficiente número de servidores e remunerações não atrativas”. O Tribunal de Contas de Pernambuco, em julgados recentes, analisando assuntos semelhantes, contratação de assessoria contábil, julgou as contas das câmaras municipais regulares com ressalva consoantes se depreende dos Acórdãos 1392/2012, 1530/2012, de relatoria do conselheiro Marcos
Nobrega. E conclui: “Pelo exposto, afasto a irregularidade no presente tópico”. É um caso similar que esta Corte de Contas, o Plenário,
definiu por afastar esse indicativo. O segundo item suscitado pela
área técnica, nada mais é do que a prorrogação desse contrato. Então, é um item que guarda correlação. Utilizo dos mesmos fundamentos que estou apresentando no presente memorial para indicar
o afastamento dessa irregularidade. No entanto, no que diz respeito
ao sr. Gildo Pimentel Silveira, juntamos aos autos, demonstrando
que quando da publicação e quando da prorrogação desse contrato,
que é esse item de irregularidade, ele já havia sido exonerado. A
prorrogação foi feita em 27/12/2012 e ele foi exonerado e,
25/05/2011. Portanto, não participou em momento nenhum dos
atos de prorrogação. Entendemos que deva ser afastado esse indicativo de irregularidade. O terceiro apontamento a área técnica alega que haveria ausência de projeto básico na contratação destinada
à aquisição de saibro. Demonstramos que esse objeto contratado,
aquisição de saibro, não se trata de serviço de engenharia e nenhum
serviço completo que justifique o projeto básico. É a aquisição de um
bem de uso contínuo, saibro mineral. Produto notadamente comum.
Não tem como haver projeto básico para aquisição de saibro. Entendemos que considerando as prescrições contidas no art. 6, inciso
XIX, do art. 7, 1, todos da Lei de Licitações, não há que se falar em
necessidade de elaboração de projeto básico. Cito o Acórdão
295/2015, do Plenário, analisando um caso similar, corroborou com
os argumentos levantados pela defesa. E diz o seguinte: “Corrobora
os argumentos levantados pelo responsável de que o objeto era de
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simplicidade compatível com a possibilidade de aquisição, dispensando os gastos excedentes com a contratação de profissionais da
área para elaboração de projeto básico. Motivo pelo qual, afasto a
presente irregularidade.” e por último, a última irregularidade suscitada pela área técnica refere-se à ausência de designação formal de
fiscal do contrato. Também estou juntando o Acórdão 2005/2017
que também afasta a irregularidade dessa natureza quando estiver
comprovado que, apesar de não haver uma designação formal, a
fiscalização foi, de fato, efetivada e é possível se comprovar que o
serviço foi efetivamente prestado. No caso dos autos, o serviço foi
acompanhado pelo secretário de obras e pelo secretário interior de
transporte. Razão pela qual também estamos solicitando e requerendo que seja afastado o indicativo de irregularidade. São essas as
considerações. A defesa requer que sejam afastados todos os indicativos de irregularidade e que os atos sejam considerados regulares
ou, subsidiariamente, regulares com ressalva. Requeiro a juntada
dos presentes memoriais de cada um dos responsáveis identificados
pela área técnica. Muito obrigado! A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS - Senhor presidente, solicito a
juntada do memorial e das notas taquigráficas. Retiro o processo de
pauta. (final)”. Devolvida a palavra à relatora, sua excelência retirou
o processo de pauta, solicitando a juntada aos autos das notas taquigráficas da sustentação oral realizada e de eventuais documentos
trazidos pelo interessado, e determinou o posterior encaminhamento
do processo ao seu gabinete. 2) O senhor presidente, conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, solicitou ao secretário-geral das sessões que apregoasse os interessados e/ou seus representantes legais nos autos do processo TC-7517/2010, que trata de tomada de contas especial instaurada no âmbito da Prefeitura Municipal de São José do Calçado, de sua relatoria, a fim de verificar a
presença no colegiado para o exercício das sustentações orais requeridas, nos termos do artigo 327, §§ 2º e 6º, do Regimento Interno
deste Tribunal, o que foi procedido. Apregoados os responsáveis e
seus representantes e não havendo manifestação, o relator adiou a
apreciação do feito, mantendo o processo em pauta nos termos regimentais. 3) A senhora conselheira em substituição MÁRCIA JACCOUD FREITAS solicitou ao secretário-geral das sessões que apregoasse, pela segunda oportunidade, os interessados e/ou seus representantes legais nos autos dos processos TC-6037/2012, que trata
de tomada de contas especial instaurada no âmbito da Prefeitura
Municipal de Itarana, a fim de verificar a presença no colegiado para
o exercício das sustentações orais requeridas, nos termos do artigo
327, § § 2º e 6º, da Norma Interna deste Tribunal, o que foi procedido. Apregoados os interessados e não havendo manifestação, sua
excelência proferiu voto pelo sobrestamento dos autos até a apreciação final do incidente de prejulgado objeto do processo TC6603/2016, haja vista que tratam, ambos, de matéria semelhante;
no que foi acompanhada, à unanimidade, pelo colegiado. – ORDEM
DO DIA – Julgamento dos 55 processos constantes da pauta, fls. 11
a 18, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar,
o senhor presidente, conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO, declarou encerrada a sessão às 14 horas e 45 minutos,
convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores conselheiros substitutos e senhor procurador para a próxima
sessão ordinária, a ser realizada no dia primeiro de novembro de
2017, às 14h. E, para constar, eu, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, secretário-geral das sessões, lavrei a presente ata, que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor
presidente, demais conselheiros, senhora auditora e senhor procurador.
- CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 00326/1994-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 1993
Apensos: 01567/1994-6, 03412/1997-1, 06171/1996-7
Responsável: MATEUS VASCONCELOS
Deliberações: Decisão. Arquivar sem baixa do débito. Ao MPEC
Processo: 08032/1996-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 1996
Responsável: JOSE ARNALDO DA FONSECA, MOZART MOREIRA HEMERLY, SEBASTIAO PIRES PIEROTE
Deliberações: Decisão. Arquivar sem baixa de débito. Ao MPEC
Processo: 01984/2010-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã
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Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Responsável: MARCOS GERALDO GUERRA [RUI DE SOUSA ANDRADE]
Deliberações: Decisão. Quitação. Arquivar. Ao MPEC
Processo: 07517/2010-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: PREFEITURA SAO JOSE CALCADO [HEVERTON DE O
BRANDÃO JUNIOR, JOSÉ CARLOS NACIF AMM, RODRIGO JOSÉ
PINTO AMM, VICTOR BELIZARIO COUTO, VICTOR BELIZARIO COUTO]
Responsável: ANECY MARIA NUNES FONSECA, JOSE CARLOS
DE ALMEIDA [LUIZ BERNARD SARDENBERG MOULIN, LUIZ FERRAZ MOULIN, PABLO DE ANDRADE RODRIGUES, SILVIA CRISTINA
VELOSO], JOSE FERNANDO TATAGIBA VIANA, MARCOS ANTONIO LUCIO
Deliberações: Pregão realizado. Mantido em pauta
Processo: 02257/2012-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
Apensos: 03957/2012-1
Interessado: CAMARA BARRA SAO FRANCISCO
Responsável: ADILTON GONCALVES [BRUNA HOLZ BADKE
BREDA, BRUNA HOLZ BADKE BREDA, Henrique Faria Santos Rabelo
de Azevedo], ELCIMAR DE SOUZA ALVES, EVALDO SILVA DE
OLIVEIRA, JUVENAL CALIXTO FILHO
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Processo: 06073/2012-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: PREFEITURA ALFREDO CHAVES
Responsável: CARLOS EUGENIO RAMALHO TAVARES, FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE, URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA
Deliberações: Decisão. Sobrestar até julgamento do incidente de
prejulgado TC 6603/2016.
Processo: 06787/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Responsável: ELCIMAR DE SOUZA ALVES [ALTAMIRO THADEU
F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA, MARIANA DA SILVA
GOMES, RODRIGO BARCELLOS GONÇALVES]
Deliberações: Adiado
Processo: 06788/2013-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Responsável: ELCIMAR DE SOUZA ALVES [MARIANA DA SILVA
GOMES, POLIANE DIAS CÔCO, RODRIGO BARCELLOS GONÇALVES], GESUALDO FRANCISCO PULCENO [GESUALDO FRANCISCO PULCENO]
Deliberações: Adiado
Processo: 01340/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Membros do Ministério Público Estadual (ES, MATHEUS LEME NOVAES)
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Dar ciência ao MP Estadual.
Arquivar.
Total: 9 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 03491/2016-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iúna
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: ANTONIO GONCALVES JUNIOR, ROGERIO
CRUZ SILVA, WELITON VIRGILIO PEREIRA
Deliberações: Adiado
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Processo: 04983/2016-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Responsável: UBALDO MARTINS DE SOUZA [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA]
Deliberações: Adiado
Processo: 09291/2016-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iúna
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: ROGERIO CRUZ SILVA
Deliberações: Adiado
Processo: 01499/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iúna
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2016
Responsável: WELITON VIRGILIO PEREIRA
Deliberações: Adiado
Total: 4 processos
- CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 06867/2010-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pancas
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Responsável: ADAO MADEIRA, ANDERSON COUTO, ANDRE
OLIMPIO MOURA, DANDARA SCHEREDER, LUIZ PEDRO
SCHUMACHER, VILMAR BARROS DE ARAUJO
Deliberações: Adiado
Processo: 06037/2012-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itarana
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
Responsável: ADJAR FABIANO DE MARTIN [LUCIANO CEOTTO], BRUNA GABRECHT [LUCIANO CEOTTO], EDIVAN MENEGHEL [LUCIANO CEOTTO, PABLO DE ANDRADE RODRIGUES,
SILVIA CRISTINA VELOSO], ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA
[LUCIANO CEOTTO], FILIPE VENTURINI SIGNORELLI, JOAO
HENRIQUE VALIN [LUCIANO CEOTTO], JOSE MAURICIO SANTOS [LUCIANO CEOTTO], JULIANA BUCHER NETTO DE AGUIAR
[LUCIANO CEOTTO], MARIA MADALENA BRIDI [LUCIANO CEOTTO], MATEUS ROBERTE CARIAS, NILVA COLOMBO MENEGHEL
[LUCIANO CEOTTO], PAULO ROBERTO CAETANO [LUCIANO
CEOTTO], ROSA HELENA ROBERTE CARDOSO CARIAS, ROSILENE TRINDADE RODRIGUES CARIAS, UBIRATAN ROBERTE
CARDOSO PASSOS, URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA
Deliberações: Decisão. Sobrestar até julgamento do incidente de
prejulgado processo TC6603/2016
Processo: 00864/2014-9
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Interessado: WELITON VIRGILIO PEREIRA
Responsável: ANTONIO MANOEL LEAL DE AMORIM, EDER
BATISTA DE MELO, ERIVELTON ANTONIO DE AMORIM,
GILDO PIMENTEL SILVEIRA, GUALIMP - ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA - EPP, JEFFERSON BRUM COSTA, JOSE
GOMES DE ANDRADE, JOSE RAMOS FURTADO, MARIA ROSILELIA ALVES CARVALHO, PARK MINERADORA E SERVICOS
LTDA - EPP, PAULO HENRIQUE LEOCADIO DA SILVA, ROGERIO CRUZ SILVA [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO
RIBEIRO DA SILVA, LUIZ RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS]
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta
Processo: 07565/2015-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Responsável: MATEUS ROBERTE CARIAS, ROMARIO CELSO
BAZILIO DE SOUZA [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA], ROSA HELENA ROBERTE CARDOSO
CARIAS, ROSELENE MONTEIRO ZANETTI MANSK [EDEMILSO
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MANSK], ROSILENE TRINDADE RODRIGUES CARIAS, URBIS INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA
Deliberações: Adiado
Processo: 03737/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Apiacá
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 01049/2015-2, 01409/2015-9
Responsável: HUMBERTO ALVES DE SOUZA
Deliberações: Parecer Prévio. Aprovação. Arquivar.
Processo: 04304/2016-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 02404/2015-8, 02405/2015-2
Responsável: ROMERO GOBBO FIGUEREDO
Deliberações: Parecer Prévio. Rejeição. Arquivar.
Processo: 02370/2017-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis
Classificação: Agravo
Interessado: JORGE ALVES DE OLIVEIRA
Recorrente: HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL [Rui Dadavel
Sampaio Júnior]
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Adiado
Processo: 05438/2010-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: NEUSA MARIA DE ARAUJO ROCHA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03630/2012-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 07508/2008-5
Interessado: MARIA DA PENHA PAIXAO LIMA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02109/2015-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Cariacica
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELIETE MARTINS DE ANDRADE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 06822/2015-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MIRIAM DE ALMEIDA HRASKO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 07030/2015-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VALMECIR CARLOS MALINI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02806/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VANIA TEREZINHA ROCHA FERRARI BEHNING
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03176/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 04864/2001-4
Interessado: MARIA ALMEIDA WERNECK
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03540/2016-7
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Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CLEA BARCELOS ROCHA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03748/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CARLY CRUZ
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03873/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CRISTINA MARIA KROEFF DE ASSIS BEZERRA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03934/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: MARIA DA PENHA FRANCO AMERICANO FONSECA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04025/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 06858/2013-6
Interessado: MARIA HELENA DE OLIVEIRA ROCHA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04033/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SIREL PEREIRA ZIGONI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04262/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ARNALDO BORGES PIMENTEL
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 09952/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JUCARIA VITORINA FREITAS NASCIMENTO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03884/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: JOAO PAULO FERNANDES MAFASSINI
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 23 processos
- CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 07403/2016-1
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo
Chaves
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: 05953/2017-7
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Montanha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: GLAUCIA DE SOUZA PEREIRA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
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Processo: 01413/2004-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: GILSIMAR SANTOS DE ALMEIDA
Vista: Márcia Jaccoud Freitas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Decisão. Devolver à origem. Determinação.
Processo: 06967/2015-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Cariacica
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: ARINEU DORDENONI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 07009/2015-9
Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores
Públicos do Município de Guaçuí
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: DORA APARECIDA SANTOS BAR , DORA APARECIDA
SANTOS BARD
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 02798/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DEBORA CALIL MONTEIRO LEMOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03222/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LOURDES MARIA POLLETO ALVES [LOURDES MARIA
POLETTO ALVES]
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03839/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: TANIA MARA LYRA GONCALVES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 03866/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARILENA GOUVEIA SOARES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04040/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: ANTONIO AFFONSO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04149/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA JERUSA DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04156/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELZA MARIA VANCINI
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04157/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CLEUSA ROSANA GOMES DE CASTRO
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04158/2016-8
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Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA ALDA DE SOUZA BASTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04188/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: TELMA IRLANDA LOPES
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04261/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: NILSON MANOEL DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04277/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: IRACY DIAS DOS SANTOS
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 04505/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma
Interessado: ERNANI GOMES REZENDE
Deliberações: Decisão. Registro.
Processo: 05459/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARGARETH CARRETA PIMENTEL
Deliberações: Decisão. Registro.
Total: 19 processos
Total geral: 55 processos

[ATOS DOS RELATORES]
Decisão Monocrática 00035/2018-8
Processo: 00904/2004-2
Assunto: Prestação de Contas
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Vistos etc.
Tratam os autos de Prestação de Contas do 6º Bimestre do exercício de 2003 da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, cujo
responsável era o senhor Juarez Tavares Mata.
O Acórdão TC- 539/2004 (fls.23/25) condenou o gestor ao pagamento de multa pecuniária no valor correspondente a 1000 (mil)
VRTE, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro Estadual.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 10/01/2005 (fl. 48) e de que a multa foi inscrita em Dívida
Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 3.986/2006.
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 6.258/2017-7, 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 João Batista da Silva Pereira, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 93/94[5] que a
Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet,
informa quanto a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº
3986/2005 em observância ao instituto da prescrição.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de
monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado,
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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 em Protocolo 00005/2018-7
Protocolo(s): 00594/2018-9
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 19/01/2018 15:12
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Trata o presente expediente de requerimento de vista dos autos
do Processo TC 1561/2005-1, formulado por FRANCISCO CARLOS
DA CUNHA RAMALDES, por intermédio de seus advogados ELIAS
MOURA DE MIRANDA JUNIOR OAB/ES 10.236, MARCIO PEREIRA
FARDIN OAB/ES 11.836 e ICARO DOMINISINI CORREA OAB/ES
11.187.
Neste contexto, com fundamento no artigo 265 § 2º do Regimento Interno desta Corte de Contas, DEFIRO o pedido de vista para
eventuais cópias do Processo TC 1561/2005-1, cujas despesas deverão ser suportadas pelo Interessado, na forma do art. 268 do
mesmo Diploma legal.
Determino a publicação da presente Decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo a fim de
cientificar o Interessado, que deverá comparecer junto ao Núcleo
de Controle de Documentos – NCD desta Corte, com cópia desta
Decisão a fim de que seja viabilizada a vista dos autos para cópia,
na forma regimental.
Após, a publicação desta Decisão, encaminhe o presente expediente ao NCD para que proceda a juntada do presente aos autos do
Processo TC 1561/2005-1, devolvendo-o ao local onde se encontrava.
Em, 19 de janeiro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00127/2018-6
Processos:
09150/2017-9,
00865/2014-3,
03286/2014-4,
05773/2017-9
Classificação: Embargos de Declaração
UG: PMMF - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Relator: Domingos Augusto Taufner
Partes: PREFEITURA MARECHAL FLORIANO , ANTONIO LIDINEY
GOBBI, OCTAVIO LUIZ GUIMARAES, MARIA LUCIA DE PADUA KOEHLER, PEDRO MIGUEL ANGEL CASTILLO DIAZ, AZ TURISMO E
VIAGENS LTDA - EPP, K.G.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME,
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
FELIPE MENEGHIN GONCALVES, HUDSON DOS SANTOS, MURILO
COSTA MOREIRA, Membros do Ministério Público de Contas (HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
Procuradores: OCTAVIO LUIZ GUIMARAES (CPF: 096.359.397-

www.tce.es.gov.br

Quarta-feira, 24 de janeiro de 2018

Página 10

87)
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público
de Contas em face do Acórdão TC 1150/2017 - Plenário proferido nos autos do Recurso de Reconsideração TC 5773/2017, o qual
não conheceu o referido recurso em razão da intempestividade do
mesmo.
Após a decisão ser proferida, o Ministério Público de Contas, por
intermédio do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, opôs
Embargos de Declaração, pretendendo conferir efeitos modificativos ao julgado, sob a alegação de que o Acórdão TC 1150/2017,
proferido pelo Plenário conteria omissão – no tocante ao não conhecimento do recurso em virtude da intempestividade, sem considerar, no entanto, a suspensão do prazo recursal.
Precipuamente, quanto ao cabimento dos embargos de declaração,
verifico que encontram respaldo no art. 167, caput, da Lei Orgânica
deste Tribunal (Lei Complementar Estadual 621/2012).
Além disso, constato que o processo apresenta-se tempestivo e que
o interessado possui legitimidade, estando, portanto, atendidos os
pressupostos de admissibilidade.
Assim, CONHEÇO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E, ante ao preconiza o artigo 402, inciso III do Regimento Interno
deste Tribunal, DECIDO:
Notificar os Srs. Antônio Lidiney Gobbi, Octávio Luiz Guimarães, Pedro Miguel Angel Castillo Dias, a Sra. Maria Lúcia de
Pádua Koehler e as empresas AZ Turismo e Viagens LTDAEPP, Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares LTDA,
para que no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis apresente
suas contrarrazões.
Em 23 de janeiro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

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.
Verifico que os valores correspondentes as multas aplicada aos responsáveis l Srs. Wemerson Rocha de Oliveira e Taelma Eler Guimarães foram pago a menor no valor correspondente a importância de
0,0001 VRTE, conforme os os Termos de Verificação nº. 130/2017
(fls. 176/177) e 131/2017 (fls. 183/184), respectivamente.
Porém, entendo que existe uma grande proximidade entre o valor
efetivamente cumprido e o determinado pelo acórdão condenatório,
remanescendo um débito desprezível a ponto de ensejar a cobrança
complementar.
Portanto, entendo que a multa esta devidamente quitada, tendo em
vista que foram preenchidos os requisitos dispostos no art. 460 do
Regimento Interno, vejamos:
Art. 460. Comprovado o recolhimento integral, o Tribunal expedirá a quitação do débito ou da multa ao responsável, após
audiência do Ministério Público junto ao Tribunal.
DECISÃO
Ante ao exposto, DECIDO:
Dar a devida QUITAÇÂO da multa aplicada aos Srs. Wemerson
Rocha de Oliveira e Taelma Eler Guimarães Pavão nos termos do
artigo 460 do Regimento Interno deste Tribunal.
Arquivar dos presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV,
do Regimento Interno.
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas,
conforme solicitado.
Vitória ES, 18 de janeiro de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Decisão Monocrática 00106/2018-4
Processo: 02683/2013-1
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2012
UG: FMDEFVM - Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de Alto
Rio Novo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Partes: TAELMA ELER GUIMARAES, WEMERSON ROCHA DE OLIVEIRA
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Bimestral – Omissão na
Remessa – 6ª Bimestre de 2012, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério
de Alto Rio Novo, sob a responsabilidade da Sra. Taelma Eler Guimarães Pavão e do Sr. Wemerson Rocha de Oliveira.
Os referidos autos foram julgados por meio dos Acórdãos TC
142/2014, e TC 176/2015 condenando, respectivamente a Sra.
Taelma Eler Guimarães Pavão e o Sr. Wemerson Rocha de Oliveira,
ao pagamento de multa individual no valor correspondente a R$
3.000,00.
As multas pecuniárias imputadas foram inscritas em Dívida Ativa –
CDA nº 5692/2017 e CDA nº. 5779/2017 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 Secretaria do Ministério Público de Contas por meio dos Termos de
Verificação nº. 130/2017 (fls. 176/177) e 131/2017 (fls. 183/184)
certifica o recolhimento a menor, correspondente a 0,0001 VRTE,
em relação ao valor da multa aplicada aos responsáveis, o Sr. Wemerson Rocha de Oliveira e a Sra. Taelma Eler Guimarães Pavão.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
6423/2017 (fl. 187), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador
Luciano Vieira, concluindo pela expedição da quitação à Taelma
Eler Guimarães Pavão e a Wemerson Rocha de Oliveira e posterior
arquivamento dos autos, 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, passo a fundamentar.
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

Decisão Monocrática 00107/2018-9
Processos:
00007/2009-2,
00189/2007-7,
03793/2008-3,
08023/2007-1
Classificação: Pedido de Revisão
UG: CDC - Companhia de Desenvolvimento de Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
Partes: CIA DESENVOLVIMENTO CARIACICA , PEDRO GILSON
RIGO
RELATÓRIO
Tratam os autos de Pedido de Revisão interposto pelo Sr. Pedro Gilson Rigo, Agente Responsável pela Companhia de Desenvolvimento
de Cariacica – CDC, no exercício de 2006, em face do Acórdão
678/2007 (fls. 351/353 do Processo TC 3793/2008 em apenso),
que o condenou ao multa no valor de 1.000 VRTE.
O Acórdão TC 678/2007 foi reiterado pelo Acórdão TC
535/2009 (fls. 17/19), mantendo-se a condenação do Sr. Pedro
Gilson Rigo em multa pecuniária no valor de 1.000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 26 que o trânsito em julgado consumou-se em 15/12/2009.
A multa pecuniária imputada foi inscrita em Dívida Ativa – CDA nº
5654/2010 – 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 às fls. 04/05 do Processo 781783355 PGE em anexo, que
a Procuradoria Geral do Estado, em resposta a ofício do Parquet de
Contas, informou que o valor correspondente a multa imputada foi
protestado extrajudicialmente pela Procuradoria Geral do Estado.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
6075/2017 (fls. 54/56), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem
baixa do débito/responsabilidade quanto ao Sr. Pedro Gilson Rigo, 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, passo a fundamentar.
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.
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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, 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.
DECISÃO
Ante ao exposto, DECIDO:
Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV,
do Regimento Interno, sem baixa do débito/responsabilidade
do Sr. Pedro Gilson Rigo, 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.
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas,
conforme solicitado.
Vitória ES, 18 de janeiro de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00103/2018-1
Processo: 04308/2004-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: CAMARA - Câmara Municipal de Presidente Kennedy
Relator: Domingos Augusto Taufner
Parte: ROBERTO CARLOS DA SILVA BAIENSE
RELATÓRIO
Tratam os autos de Auditoria Especial realizada na Câmara Municipal de Presidente Kennedy, no exercício de 2002, sob a responsabilidade do Sr. Roberto Carlos da Silva Baiense – Presidente da Câmara no período de 01/2001 a 26/08/2013, em virtude de Denúncia
apresentada pelo Ministério Público Estadual.
Os referidos autos foram julgados por meio do Acórdão TC
837/2005, que conheceu a denúncia e no mérito julgou-a procedente, apenando o Sr. Roberto Carlos da Silva Bahiense.
Infere-se da informação à fl. 118 que o trânsito em julgado consumou-se em 23/01/2006.
A Secretaria do Ministério Público de Contas por meio do Termo
de Verificação nº. 79/2011 (fls. 113/114), certifica o recolhimento
a menor, correspondente a 0,0036 VRTE, em relação ao valor da
multa aplicada.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
5194/2017 (fl. 120), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pela expedição da quitação ao Sr. Roberto
Carlos da Silva Bahiense e posterior arquivamento dos autos,
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, passo a fundamentar.
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. Verifico que o valor
correspondente à multa aplicada ao responsável, o Sr. Roberto Carlos da Silva Bahiense foi pago a menor no valor correspondente a
importância de 0,0036 VRTE, conforme o Termo de Verificação nº.
79/2017, fls. 113/114.
Porém, entendo que existe uma grande proximidade entre o valor
efetivamente cumprido e o determinado pelo Acórdão TC 837/2005,
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remanescendo um débito desprezível a ponto de ensejar a cobrança
complementar.
Portanto, entendo que a multa esta devidamente quitada, tendo em
vista que foram preenchidos os requisitos dispostos no art. 460 do
Regimento Interno, vejamos:
Art. 460. Comprovado o recolhimento integral, o Tribunal expedirá a quitação do débito ou da multa ao responsável, após
audiência do Ministério Público junto ao Tribunal.
DECISÃO
Ante ao exposto, DECIDO:
Dar a devida QUITAÇÂO da multa aplicada ao Sr. . Roberto Carlos
da Silva Bahiense nos termos do artigo 460 do Regimento Interno
deste Tribunal.
Arquivar dos presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV,
do Regimento Interno.
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas,
conforme solicitado.
Vitória ES, 18 de janeiro de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00093/2018-1
Processos:
02298/2005-6,
00490/2003-5,
01046/2004-3,
01057/2004-1, 01257/2003-9, 03097/2003-1
Classificação: Pedido de Revisão
UG: COHAB-ES - Companhia de Habitação e Urbanização do Estado
do Espírito Santo (Em Liquidação)
Relator: Domingos Augusto Taufner
Partes: HERBERT ROGERS DE FREITAS, ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, ROMULO DE JESUS FILHO
RELATÓRIO
Tratam os autos de Pedido de Revisão interposto pelo Sr. Romulo de Jesus Filho, Diretor Administrativo da Companhia de Habitação e Urbanização do Espírito Santo – COHAB/ES no exercício de
2002, em face do Acórdão 340/2005 (fls. 62/64 do Processo TC
1046/2004 em apenso), que reformou parcialmente o Acórdão TC
40/2004 mantendo-se a condenação do recorrente ao pagamento
da multa pecuniária no valor correspondente a 1.000 VRTE.
O referido recurso não foi conhecido, conforme Decisão TC
2932/2005.
Infere-se da informação à fl. 16 que o trânsito em julgado consumou-se em 03/06/2005.
A multa pecuniária imputada foi inscrita em Dívida Ativa – CDA nº.
4623/2006 – pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins
de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão
condenatório.
Verifica-se às fls. 04/05 do Processo 79016588 PGE em anexo, que
a Procuradoria Geral do Estado, em resposta a ofício do Parquet de
Contas, informou sobre a inviabilidade do protesto extrajudicial da
CDA nº 4623/2006, em observância ao instituto da prescrição, não
subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de
monitoramento de execução.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
6259/2017 (fls. 54/56), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem
baixa do débito/responsabilidade quanto ao Sr. Rômulo de
Jesus Filho, 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, passo a fundamentar.
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.
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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, 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.
DECISÃO
Ante ao exposto, DECIDO:
Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV,
do Regimento Interno, sem baixa do débito/responsabilidade
do Sr. Rômulo de Jesus Filho, 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.
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas,
conforme solicitado.
Vitória ES, 18 de janeiro de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

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, 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.
DECISÃO
Ante ao exposto, DECIDO:
Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV,
do Regimento Interno, sem baixa do débito/responsabilidade
do Sr. Alcino Cardoso, 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.
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas,
conforme solicitado.
Vitória ES, 18 de janeiro de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Decisão Monocrática 00109/2018-8
Processo: 05084/2007-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2001
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim
Relator: Domingos Augusto Taufner
Partes: ALCINO CARDOSO, ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA
RELATÓRIO
Tratam os autos de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de
Itapemirim, nos exercícios 2001 e 2002, sob a responsabilidade do
Sr. Alcino Cardoso, Prefeito Municipal à época.
Os referidos autos foram julgados por meio do Acórdão TC
414/2010, o qual julgou irregulares as contas do Sr. Alcino Cardoso, condenando-o ao pagamento de multa no valor de 1.000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 639 que o trânsito em julgado consumou-se em 26/05/2011.
A multa pecuniária imputada foi inscrita em Dívida Ativa – CDA nº
5923/2011 – 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 às fls. 04/05 do Processo 79125247 PGE em anexo, que
a Procuradoria Geral do Estado, em resposta a ofício do Parquet de
Contas, informou que o valor correspondente a multa imputada foi
protestado extrajudicialmente pela Procuradoria Geral do Estado
conforme protocolo 9406.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
6219/2017 (fls. 695/697), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos
sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao Sr. Alcino
Cardoso, 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, passo a fundamentar.
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.

Decisão Monocrática 00108/2018-3
Processo: 04715/1997-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 1993
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibitirama
Relator: Domingos Augusto Taufner
Parte: JOSE MATAVELI NETO
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Ibitirama, referente ao exercício de 1993, sob a responsabilidade do Sr. José Mataveli Neto.
Os referidos autos foram julgados por meio do Acórdão TC
078/1998, o qual julgou irregulares as contas do Sr. José Mataveli
Neto, e condenou-o, à época, ao ressarcimento no valor correspondente a 8.378,80 UFIR’s e imputou multa no valor de 3.000 UFIR’s.
Infere-se da informação à fl. 213 que o trânsito em julgado consumou-se em 15/06/1998.
O valor referente à condenação ao ressarcimento ao erário, bem
como a aplicação da multa pecuniária está sendo discutido por meio
da Ação de Execução Fiscal nº. 058.990.000.005, proposta pelo
Ministério Público Estadual, conforme informação de fls. 149.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins
de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão
condenatório.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
5389/2017 (fls. 215/217), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos
sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao Sr. José
Mataveli Neto, 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, passo a fundamentar.
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
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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, 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.
DECISÃO
Ante ao exposto, DECIDO:
Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV,
do Regimento Interno, sem baixa do débito/responsabilidade
de José Mataveli Neto, 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.
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas,
conforme solicitado.
Vitória ES, 18 de janeiro de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00101/2018-1
Processos: 02603/1996-7, 01227/1996-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 1995
UG: DIO - Departamento de Imprensa Oficial
Relator: Domingos Augusto Taufner
Parte: ROSSINI SOUZA AMARAL
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, do Departamento
de Imprensa Oficial do Estado Espírito Santo do exercício de 1995,
sob a responsabilidade do Sr. Rossini Souza Amaral.
Os referidos autos foram julgados por meio do Acórdão TC
124/1998, o qual julgou irregulares as contas do Sr. Rossini Souza Amaral, e condenou-o, à época, ao ressarcimento no valor correspondente a 2.072,11 UFIR’s e imputou multa no valor de 500
UFIR’s.
Infere-se da informação à fl. 401 que o trânsito em julgado consumou-se em 27/11/1998.
O valor referente à condenação ao ressarcimento ao erário
está sendo discutido por meio da Ação de Execução Fiscal nº.
024.990.170.136, proposta pelo Estado do Espírito Santo, conforme informação de fls. 229.
A multa pecuniária imputada foi inscrita em Dívida Ativa – CDA nº
1350/2002 – 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 às fls. 04/05 do Processo 79016430 PGE em anexo, que
a Procuradoria Geral do Estado, em resposta a ofício do Parquet de
Contas, informou que o valor correspondente a multa imputada foi
protestado extrajudicialmente pela Procuradoria Geral do Estado.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
5637/2017 (fls. 408/410), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos
sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao Sr. Rossini
Souza Amaral, 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, passo a fundamentar.
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
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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, 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.
DECISÃO
Ante ao exposto, DECIDO:
Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV,
do Regimento Interno, sem baixa do débito/responsabilidade
de Rossini Souza Amaral, 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.
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas,
conforme solicitado.
Vitória ES, 18 de janeiro de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00131/2018-2
Processo: 2633/2013
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Assunto: Representação
Responsáveis: Luciano Henrique Sordine Pereira
Waldeles Cavalcante
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE
SÃO FRANCISCO – ACÓRDÃO TC 418/2014 – ARQUIVAR SEM
BAIXA DE DÉBITO / RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO
MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os autos de Representação formulada pelo ex-Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, senhor Luciano Henrique Sordine
Pereira, informando que, no cômputo das despesas com pessoal
nos exercícios compreendidos na gestão anterior, especialmente
em 2012, não foi incluída a mão de obra terceirizada dos contratos
de prestação de serviços firmados entre o Município e as empresas
Libra Engenharia Ltda. e Ambiental Urbanização e Serviços Ltda.
O Acórdão TC 418/2014 (fls. 213/236) aplicou multa pecuniária
individual aos senhores Luciano Henrique Sordine Pereira e Waldeles Cavalcante no valor correspondente a 3.000 VRTE e 1.500
VRTE, respectivamente.
Infere-se da informação à fl. 270 que o trânsito em julgado consumou-se em 29/09/2014, haja vista que restou precluso o prazo
para a apresentação de recurso.
A Decisão TC 4045/2017 (fls. 307/310) concedeu quitação ao
senhor Luciano Henrique Sordine Pereira por força do recolhimento
da multa aplicada.
A multa imputada ao senhor Waldeles Cavalcante foi inscrita em
Dívida Ativa (CDA nº 2314/2016), 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.
Observa-se às fls. 04/05 do Processo 78762839 PGE anexo que a
Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA nº 2314/2016 junto
ao Cartório do 1º Ofício de Barra de São Francisco, em 15/08/2017,
a qual se refere à multa pecuniária imposta ao senhor Waldeles Cavalcante pelo Acórdão TC 418/2014, 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
6452/2017 (fls. 317/319), 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
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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 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 00128/2018-1
Processo: 1006/2011
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Assunto: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 6º bimestre de 2010
Responsáveis: João Alberto Fachim
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL – 6º BIMESTRE DE 2010 – ACÓRDÃO TC 041/2013 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /
RESPONSABILIDADE – RETORNO AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Bimestral
referente ao 6º bimestre de 2011 da Prefeitura Municipal de Rio
Novo do Sul, sob a responsabilidade da senhora Maria Albertina
Menegardo Freitas e do senhor João Alberto Fachim.
O Acórdão TC 041/2013 (fls. 127/132) condenou o senhor João
Alberto Fachim em multa pecuniária no valor correspondente a
1.000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 147 que o trânsito em julgado consumou-se em 05/08/2013, 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 5610/2017), 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 5610/2017 junto
ao Cartório do 1º Ofício de Rio Novo do Sul, em 18/10/2017, a qual
se refere à multa pecuniária imposta pelo Acórdão TC 041/2013,
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
6288/2017 (fls. 195/197), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem
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berto Fachim, 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, 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 João Alberto Fachim, 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 00129/2018-5
Processo: 1387/2003
Jurisdicionado: Superintendência Estadual de Comunicação Social do Estado do Espírito Santo - SECOM
Assunto: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2002
Responsável: José Nunes Dias
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SECOM – EXERCÍCIO DE 2002 – ACÓRDÃO TC
1017/2004 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO / RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Superintendência Estadual de Comunicação Social do Estado do Espírito Santo – SECOM, relativa ao exercício de 2002, sob a responsabilidade do senhor José Nunes Dias.
O Acórdão TC 1017/2004 (fls. 182/184) aplicou multa pecuniária
ao senhor Elcimar de Souza Alves no valor correspondente a 1.500
VRTE.
Infere-se da informação à fl. 191 que o trânsito em julgado consumou-se em 03/01/2005, 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 2790/2005), pela Secretaria de Estado da
Fazenda – SEFAZ.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins
de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão
condenatório.
Quanto à multa pecuniária, verifica-se que a Procuradoria- Geral
do Estado, em resposta a ofício do Ministério Público de Contas
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(fls. 03/04 do Processo nº 78073170, SEP, anexo), informa sobre a
inviabilidade do protesto da CDA nº 2790/2005 em observância ao
instituto da prescrição.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
6162/2017 (fls. 209/2011), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos
sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor
José Nunes Dias, 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 José Nunes Dias, 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 00130/2018-8
Processo: 1955/2012
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Assunto: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 6º bimestre de 2011
Responsáveis: Maria Albertina Menegardo Freitas
João Alberto Fachim
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL – 6º BIMESTRE DE 2011 – ACÓRDÃO TC 459/2012 E ACÓRDÃO TC 530/2017 SEGUNDA CÂMARA – DAR QUITAÇÃO – RETORNO AO MPEC – ARQUIVAR
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Bimestral
referente ao 6º bimestre de 2011 da Prefeitura Municipal de Rio
Novo do Sul, sob a responsabilidade da senhora Maria Albertina
Menegardo Freitas e do senhor João Alberto Fachim.
Os Acórdãos TC 459/2012 e TC 530/2017 Segunda Câmara
condenaram a senhora Maria Albertina Menegardo Freitas e o senhor João Alberto Fachim em multa individual pecuniária no valor
correspondente a 500 VRTE.
Infere-se da informação às fls. 93 e 167 que o trânsito em julgado
para João Alberto Fachim consumou-se em 18/03/2013 e para Maria Albertina Menegardo Freitas em 23/08/2017.
A Secretaria Geral do Ministério Público de Contas expediu o Termo
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de Verificação nº 125/2017 (fls. 179/180) que certifica o recolhimento integral das multas aplicadas aos responsáveis.
O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, pugnou pela expedição da
devida quitação à senhora Maria Albertina Menegardo Freitas e ao
senhor João Alberto Fachim (Parecer do Ministério Público de
Contas 5216/2017 – fl. 183).
Requereu, ainda, a devolução dos autos à Secretaria Geral do Ministério Público para os devidos registros no sistema de cobrança
do E-TCEES.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº 09/2017
que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º, estabelecendo que o relator
permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada
no DOEL – TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação
da referida emenda regimental conforme o sorteio de relatoria dos
grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019, delegando-se
aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, que opinou pela quitação à senhora Maria Albertina
Menegardo Freitas e ao senhor João Alberto Fachim, tendo em vista
o recolhimento integral das multas aplicadas, entendo que, na forma do artigo 148 da Lei Complementar 621/2012, os responsáveis
fazem jus à quitação.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
Dar quitação à senhora Maria Albertina Menegardo Freitas e
ao senhor João Alberto Fachim, nos termos do art. 148 da Lei
Complementar 621/2012;
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas, para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES,
e, posteriormente, arquivar o presente feito.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00132/2018-7
Processo: 3000/2016
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Aracruz
Assunto: Fiscalização Auditoria
Exercício: 2015
Responsável: Jones Cavaglieri - Prefeito Municipal
Versam os autos sobre o resultado de auditoria no tocante à temática Receitas Públicas realizada na Prefeitura Municipal de Aracruz,
relativo ao exercício de 2015, decorrente do Plano de Fiscalização
2016.
O objetivo da auditoria foi analisar a estrutura legislativa, física e
organizacional da administração tributária municipal, identificando
deficiências e vulnerabilidades que podem ser objeto de aprimoramento mediante futuro Plano de Ação a ser estabelecido entre a
Prefeitura e o TCE/ES.
A Secex Municípios elaborou o Relatório de Auditoria 50/2016
(fls. 07/49, com documentos de suporte às fls. 50/130), no qual
verificou que o Município de Aracruz apresentou notas de risco mais
elevadas nos quesitos de Procedimentos de Fiscalização e Legislação, demonstrando, além disso, algumas deficiências que geraram
os seguintes achados de auditoria:
Tais achados de auditoria foram reunidos na Instrução Técnica
Inicial 22/2017 (fls. 131/135), a qual sugeriu a notificação dos
gestores para ciência, bem como a notificação do atual Prefeito
Municipal, senhor Jones Cavaglieri, para cumprimento das determinações relacionadas na própria ITI.
Tal proposta foi acolhida por meio do Voto 2485/2015 (fls.
146/150), corroborado pela Decisão TC 1675/2017 Plenário
(fls. 151/154), a qual determinou a notificação do Prefeito Municipal de Aracruz, senhor Jones Cavaglieri, para, no prazo de 90 dias,
cumprisse as seguintes determinações:
2.1 Consolidar as medidas propostas visando solucionar os problemas identificados pela presente auditoria em um Plano de Ação,
no modelo exemplificativo previsto no Apêndice H do Relatório
54/2016, para avaliação e futuro monitoramento por parte deste
Tribunal nos termos dos artigos 10 da Resolução TC nº 298/2016
e 194 da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal, da seguinte forma:
2.2 O Plano de Ação deve ser encaminhado em ambos os suportes,
papel e digital, nos termos estabelecidos nos Incisos I e II, art. 3º,
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da IN TCEES nº 35/2015 (CD-Rom; formato de planilha eletrônica
ou documento de texto), constando naqueles enviados em papel
a assinatura do responsável pelo Plano de Ação (Prefeito), bem
como dos responsáveis detêm a atribuição legal pelas medidas ali
consignadas;
2.3 O detalhamento das ações deve ser suficiente para que seja
possível acompanhar o seu desenvolvimento no tempo – em geral,
efetuado pelos responsáveis por cada setor especializado dentro
da estrutura da administração municipal –, uma vez que deve ser
garantida a estrutura necessária a sua implementação.
2.4 O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado, especialmente com as assinaturas dos responsáveis legais, de acordo com
as competências previstas na lei municipal de estrutura administrativa vigente, visando à continuidade administrativa e à efetividade do saneamento das impropriedades apontadas pelo relatório
de auditoria.
No entanto, conforme informação prestada pelo Núcleo de Controle
de Documentos (fl. 189) e pela Secretaria Geral das Sessões (fl.
186), o prazo para cumprimento da Decisão TC 1675/2017 Plenário venceu em 11/12/2017, sem fosse juntada aos autos qualquer
documentação.
Isto posto, DECIDO:
Pela CITAÇÃO do senhor Jones Cavaglieri - Prefeito Municipal de
Aracruz, para que, no prazo de 30 (TRINTA dias improrrogáveis, apresente as justificativas que julgar pertinentes face ao não
atendimento à Decisão TC 1675/2017 Plenário;
Pela NOTIFICAÇÃO do senhor Jones Cavaglieri, para que, no
prazo de 15 (QUINZE) dias improrrogáveis, encaminhe a este
Tribunal os documentos relativos ao Plano de Ação determinado
pela Decisão TC 1675/2017 Plenário, sob pena de aplicação de
multa, nos termos do art. 135, IV da Lei Complementar 621/2012
c/c art. 389, IV da Resolução TC 261/2013.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a
CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar
621/2012.
Na forma do inciso I, do § 1º, do artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro
da família ou empregado do responsável ou do interessado.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00133/2018-1
Processo: 4196/2015
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Administração de Vitória
Assunto: Embargos de Declaração
Responsável: Carlos Oliveira Galveas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO DE VITÓRIA – ACÓRDÃO TC 329/2005
REITERADO PELOS ACÓRDÃOS TC 094/2013 E 367/2013 –
DAR QUITAÇÃO – RETORNAR AO MPEC – ARQUIVAR
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Embargos de Declaração interpostos pelo senhor Carlos Oliveira Galveas, na qualidade de ex-Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração de
Vitória.
O Acórdão TC 329/2005 (Proc. TC 4782/2003 – fls. 969/972),
reiterado pelos Acórdãos TC 094/2013 (Proc. TC 2390/2005 –
fls. 150/169) e 367/2013 (Proc. TC. 5165/2013 - fls. 64/70) aplicou multa pecuniária individual ao senhor Carlos Oliveira Galveas
no valor correspondente a 5.000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 30 do Processo TC 5165/2013 que o
trânsito em julgado consumou-se em 18/11/2013, haja vista que
restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
A Secretaria Geral do Ministério Público de Contas expediu o Termo
de Verificação nº 160/2017 (fls. 95/97) que certifica o recolhimento
a menor, correspondente a 0,0016 VRTE, em relação ao valor da
multa aplicada.
O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, pugnou pela expedição da
devida quitação ao senhor Carlos Oliveira Galveas (Parecer do Ministério Público de Contas 200/2018 – fl. 106), tendo em vista
que existe uma grande proximidade entre o efetivamente cumprido
e o previsto no v. acórdão condenatório, remanescendo débito desprezível, a ponto de ensejar a cobrança complementar.
Requereu, ainda, a devolução dos autos à Secretaria Geral do Ministério Público para os devidos registros no sistema de cobrança
do E-TCEES.
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É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº 09/2017
que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º, estabelecendo que o relator
permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada
no DOEL – TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação
da referida emenda regimental conforme o sorteio de relatoria dos
grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019, delegando-se
aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, que opinou pela quitação ao senhor Carlos Oliveira
Galveas, e corroborando o entendimento de que existe uma grande proximidade entre o efetivamente cumprido e o previsto no v.
acórdão condenatório, remanescendo débito desprezível, a ponto
de ensejar a cobrança complementar, entendo que, na forma do
artigo 148 da Lei Complementar 621/2012, o responsável faz jus
à quitação.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
Dar quitação ao senhor Carlos Oliveira Galveas, nos termos do
art. 148 da Lei Complementar 621/2012;
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas, para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES,
e, posteriormente, arquivar o presente feito.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00134/2018-6
Processo: 4280/2009
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Brejetuba
Assunto: Auditoria Relatório
Exercício: 2008
Responsável: Itamir de Souza Charpinel
AUDITORIA RELATÓRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA – EXERCÍCO DE 2008 – ACÓRDÃO TC 1003/2015
PRIMEIRA CÂMARA – DAR QUITAÇÃO – RETORNO AO MPEC
– ARQUIVAR
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre o Relatório de Auditoria na Prefeitura Municipal de Brejetuba, referente ao exercício de 2008, sob a
responsabilidade do senhor Itamir de Souza Charpinel.
O Acórdão TC 459/2012 1003/2015 Primeira Câmara (fls.
623/635) condenou o senhor Itamir de Souza Charpinel em multa
individual pecuniária no valor correspondente a 750 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 641 que o trânsito em julgado consumou-se em 26/11/2015, haja vista que restou precluso o prazo
para a apresentação de recurso.
A Secretaria Geral do Ministério Público de Contas expediu o Termo
de Verificação nº 150/2017 (fls. 661/662) que certifica o recolhimento integral da multa aplicada ao responsável.
O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, pugnou pela expedição da
devida quitação ao senhor Itamir de Souza Charpinel (Parecer do
Ministério Público de Contas 83/2018 – fl. 665).
Requereu, ainda, a devolução dos autos à Secretaria Geral do Ministério Público para os devidos registros no sistema de cobrança
do E-TCEES.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº 09/2017
que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º, estabelecendo que o relator
permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada
no DOEL – TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação
da referida emenda regimental conforme o sorteio de relatoria dos
grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019, delegando-se
aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, que opinou pela quitação ao senhor Itamir de Souza
Charpinel, tendo em vista o recolhimento integral da multa aplicada, entendo que, na forma do artigo 148 da Lei Complementar
621/2012, o responsável faz jus à quitação.
3 DISPOSITIVO
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Isto posto, DECIDO:
Dar quitação ao senhor Itamir de Souza Charpinel, nos termos do art. 148 da Lei Complementar 621/2012;
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas, para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES,
e, posteriormente, arquivar o presente feito.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00136/2018-5
Processo: 4405/2014
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Brejetuba
Assunto: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 1º e 2º bimestres de 2014
Responsável: João do Carmo Dias
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA – 1º E 2º BIMESTRES DE 2014 – ACÓRDÃO TC 635/2015 – DAR QUITAÇÃO – RETORNAR AO MPEC
– ARQUIVAR
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Bimestral
referente ao 1º e 2º bimestres de 2014 da Prefeitura Municipal de
Brejetuba, sob a responsabilidade do senhor João do Carmo Dias.
O Acórdão TC 635/2015 condenou o senhor João do Carmo Dias
em multa pecuniária no valor de R$ 3.000,00.
Infere-se da informação à fls. 108 que o trânsito em julgado consumou-se em 27/06/2016.
A Secretaria Geral do Ministério Público de Contas expediu o Termo
de Verificação nº 153/2017 (fls. 116/117) que certifica o recolhimento integral da multa aplicada ao responsável.
O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, pugnou pela expedição da
devida quitação ao senhor João do Carmo Dias (Parecer do Ministério Público de Contas 085/2018 – fl. 120).
Requereu, ainda, a devolução dos autos à Secretaria Geral do Ministério Público para os devidos registros no sistema de cobrança
do E-TCEES.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº 09/2017
que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º, estabelecendo que o relator
permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada
no DOEL – TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação
da referida emenda regimental conforme o sorteio de relatoria dos
grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019, delegando-se
aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, que opinou pela quitação ao senhor João do Carmo
Dias, tendo em vista o recolhimento integral da multa aplicada, entendo que, na forma do artigo 148 da Lei Complementar 621/2012,
o responsável faz jus à quitação.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
Dar quitação ao senhor João do Carmo Dias, nos termos do
art. 148 da Lei Complementar 621/2012;
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas, para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES,
e, posteriormente, arquivar o presente feito.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00135/2018-1
Processo: 01879/2017-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari
Relator: Domingos Augusto Taufner
Partes: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES, Guarapari), ORLY
GOMES DA SILVA
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Trata o presente processo de Representação, apresentada em face
da Prefeitura Municipal de Guarapari, relatando a ocorrência de descumprimento de cláusulas do contrato nº 43/2015, firmado entre a
Prefeitura Municipal de Guarapari e a empresa Vista Group Network
Sistemas e Empreendimentos Ltda. (VGN), decorrente do proces-
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so licitatório de concessão pública Concorrência 13/2014, firmada
para a exploração do serviço público de estacionamento rotativo de
veículos, nas vias e logradouros do município de Guarapari.
Considerando o teor da Manifestação Técnica nº 01699/2017-8 da
Secretaria de Controle Externo de Engenharia, e com fundamento
no artigo 358, II, do Regimento Interno desta Corte de Contas DECIDO:
Determinar Comunicação de Diligência ao Sr. Edson Figueiredo Magalhães – atual Prefeito Municipal, e a Sra. Rita de Cassia
Nossa de Almeida – Responsável pelo Controle Interno do Município, para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciem na forma apresentada pela Secretaria de Controle Externo de Engenharia
na Manifestação Técnica nº 01699/2017-8 informações acerca das
suspensões na execução da concessão, bem como do valor da outorga, discriminando mês a mês.
Determino o encaminhamento de cópia integral da manifestação
da Secretaria de Controle Externo de Engenharia nº 01699/20178, aos interessados, juntamente com o Termo de Comunicação de
Diligência.
Em, 23 de janeiro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00137/2018-1
Processo: 5768/2013
Jurisdicionados: Câmara Municipal de Barra de São Francisco
Assunto: Recurso de Reconsideração
Exercício: 2009
Responsável: Adilton Gonçalves
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – ACÓRDÃO TC 127/2013
PARCIALMENTE REFORMADO PELO ACÓRDÃO TC 1241/2014
– ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO / RESPONSABILIDADE
– RETORNAR AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto por Adilton Gonçalves na qualidade de ex-Presidente da
Câmara Municipal de Barra de São Francisco, em face do Acórdão
TC 127/2013, o qual julgou irregulares a Prestação de Contas Anual
do exercício de 2009.
O Acórdão TC 127/2013 (Proc. TC 2547/2010 – fls. 397/427)
parcialmente reformado pelo Acórdão 1241/2014 (fls. 59/72)
imputou ao senhor Adilton Gonçalves ressarcimento ao erário municipal no valor correspondente a 15.422,86 VRTE, bem como multa pecuniária no montante equivalente a 500 (quinhentos) VRTE.
Infere-se da informação à fl. 78 que o trânsito em julgado consumou-se em 24/04/2015, haja vista que restou precluso o prazo
para a apresentação de recurso.
A multa imputada foi inscrita em Dívida Ativa (CDA nº 227/2016),
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.
Observa-se às fls. 04 do Processo 78671540 PGE anexo que a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA nº 227/2016 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
1241/2014, fixada em 500 VRTE, é dizer, em valor inferior ao exigido pela legislação para o ajuizamento de ação de execução fiscal.
Noutro giro, o Executivo Municipal ajuizou a ação de nº 86107.2016.8.08.0008 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 pelo órgão do Ministério Público de Contas.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
180/2018 (fls. 142/144), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem
baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Adilton
Gonçalves, 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
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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 Adilton Gonçalves, 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 00138/2018-4
Processo: 5784/2015
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Assunto: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2015
Responsável: Miguel Lourenço da Costa
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO – ABERTURA E 1º BIMESTRE DE 2015 – ACÓRDÃO TC 1947/2015 –– DAR QUITAÇÃO
– RETORNAR AO MPEC – ARQUIVAR
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Bimestral da Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, relativa à
abertura e 1º bimestre de 2015, sob a responsabilidade do senhor
Miguel Lourenço da Costa.
O Acórdão TC 1947/2015 (fls. 36/40) condenou o senhor Miguel
Lourenço da Costa em multa pecuniária no valor de R$ 3.000,00.
Infere-se da informação à fl. 110 que o trânsito em julgado consumou-se em 14/12/2016, haja vista que restou precluso o prazo
para a apresentação de recurso.
A Secretaria Geral do Ministério Público de Contas expediu o Termo
de Verificação nº 144/2017 (fls. 138/139) que certifica o recolhimento a menor, correspondente a 0,0001 VRTE, em relação ao valor da multa aplicada.
O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, pugnou pela expedição da
devida quitação ao senhor Miguel Lourenço da Costa (Parecer do
Ministério Público de Contas 6664/2017 – fl. 142), tendo em
vista que existe uma grande proximidade entre o efetivamente
cumprido e o previsto no v. acórdão condenatório, remanescendo
débito desprezível, a ponto de ensejar a cobrança complementar.
Requereu, ainda, a devolução dos autos à Secretaria Geral do Ministério Público para os devidos registros no sistema de cobrança
do E-TCEES.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº 09/2017
que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º, estabelecendo que o relator
permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada
no DOEL – TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação
da referida emenda regimental conforme o sorteio de relatoria dos
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grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019, delegando-se
aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, que opinou pela quitação ao senhor Miguel Lourenço
da Costa, e corroborando o entendimento de que existe uma grande proximidade entre o efetivamente cumprido e o previsto no v.
acórdão condenatório, remanescendo débito desprezível, a ponto
de ensejar a cobrança complementar, entendo que, na forma do
artigo 148 da Lei Complementar 621/2012, o responsável faz jus
à quitação.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
Dar quitação ao senhor Miguel Lourenço da Costa, nos termos
do art. 148 da Lei Complementar 621/2012;
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas, para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES,
e, posteriormente, arquivar o presente feito.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00139/2018-9
Processo: 6874/2003
Jurisdicionado: Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Vitória
Assunto: Recurso de Reconsideração
Exercício: 2003
Responsável: Ricardo Murce Magalhães
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – ACÓRDÃO TC 360/2003
REITERADO PELO ACÓRDÃO TC 285/2005 – ARQUIVAR SEM
BAIXA DE DÉBITO / RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO
MPEC
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto por Ricardo Murce Magalhães na qualidade de Coordenador
de Comunicação do Gabinete do Prefeito Municipal de Vitória no
exercício de 2003.
O Acórdão TC 360/2003 (Processo TC 3993/2003 - fls. 13/16)
reiterado pelo Acórdão TC 285/2005 (fls. 60/63) aplicou multa
pecuniária individual ao senhor Ricardo Murce Magalhães no valor
correspondente a 1.000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 83 que o trânsito em julgado consumou-se em 11/03/2005, haja vista que restou precluso o prazo
para a apresentação de recurso.
A multa imputada ao senhor Ricardo Murce Magalhães foi inscrita
em Dívida Ativa (CDA nº 6487/2005), pela Secretaria de Estado da
Fazenda – SEFAZ.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins
de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão
condenatório.
A Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício do Ministério
Público de Contas (Fls. 04/05, Processo n. 79025030, PGE, anexo),
informa sobre a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº
6487/2005 em observância ao instituto da prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de monitoramento de execução.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer
5943/2017 (fls. 90/92), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem
baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Ricardo
Murce Magalhães, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de
cobrança do e-tcees.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº 09/2017
que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º, estabelecendo que o relator
permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada
no DOEL – TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação
da referida emenda regimental conforme o sorteio de relatoria dos
grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019, delegando-se
aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou
as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária
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a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem
contudo, proceder-se à baixa do débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes deverão
informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais
adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações
do Tribunal de Contas, conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.
Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o
cancelamento da CDA/título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II do RITCEES.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
1 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso
IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/responsabilidade de Ricardo Murce Magalhães, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que
sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as
medidas de direito.
2 Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas,
conforme solicitado.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00140/2018-1
Processo: 7143/2010
Jurisdicionado: Fundação Médico-Assistencial do Trabalhador Rural de Rio Novo do Sul
Assunto: Recurso de Reconsideração
Exercício: 2009
Responsável: Danil Rodrigues Arariba
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – FUNDAÇÃO MÉDICO-ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE RIO NOVO DO
SUL – EXERCÍCIO DE 2009 – ACÓRDÃO TC 205/2010 REITERADO PELO ACÓRDÃO TC 095/2013 – ARQUIVAR SEM BAIXA
DE DÉBITO / RESPONSABILIDADE – RETORNAR 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 205/2010 (Processo TC 1009/2010 – fls. 19/22)
reiterado pelo Acórdão TC 095/2013 (fls. 30/37) aplicou multa
pecuniária ao senhor Danil Rodrigues Arariba no valor correspondente a 750 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 45 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 3769/2014), 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 3769/2014 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 095/2013,
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
6348/2017 (fls. 63/65), 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
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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 00141/2018-6
Processo: 8096/2007
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Brejetuba
Assunto: Recurso de Reconsideração
Exercício: 2006
Responsável: José Adriano Belisário
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC
473/2007 REITERADO PELO ACÓRDÃO TC 252/2010 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA – ARQUIVAR
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor José Adriano Belisário, filho do falecido ex-Prefeito Municipal de Brejetuba no exercício de 2006, senhor Olandino
Belisário Côco, em face do Acórdão TC 473/2007 (fls. 495/498 do
Processo TC 510/2007 em anexo), o qual julgou irregulares os atos
praticados pelo seu pai.
O Egrégio Plenário editou o Acórdão 473/2007 reiterado pelo
Acórdão TC 252/2010, condenando o senhor José Adriano Belisário em débito de ressarcimento ao erário no valor de 3.528,08
VRTE.
O trânsito em julgado consumou-se em 06/09/2010, conforme certidão à fl. 36.
A Secretaria Geral do Ministério Público de Contas expediu o Termo
de Verificação nº 89/2017 (fls. 68/69), que certifica o recolhimento
integral do débito aplicado ao responsável.
O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, pugnou pela expedição da
devida quitação ao senhor José Adriano Belisário (Parecer do Ministério Público de Contas 4869/2017 – fl. 71), com fulcro no
art. 148 da Lei Complementar 621/2012, o que foi acolhido na Decisão TC 4286/2017 (fls. 78/80).
Após o retorno dos autos à Secretaria do Ministério Público para os
devidos registros de cobrança do e-tcees, o douto Parecer Ministerial pugnou pelo arquivamento do feito.
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
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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.
Tendo em vista que a Decisão TC 4286/2017 concedeu quitação
ao senhor José Adriano Belisário, o presente processo exauriu o
objetivo para o qual foi constituído.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO arquivar os presentes autos, com base no
artigo 330, inciso IV, do Regimento Interno.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
Portaria Normativa nº 0007/2018-6, de 23 de janeiro de
2018
Protocolo(s): 00774/2018-7
Origem: GAP – Gabinete da Presidência
Altera a Portaria N nº 42, de 14 de agosto de 2013, que dispõe sobre os procedimentos e rotinas para o funcionamento
do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas que lhe confere o artigo 13
inciso I da Lei Complementar nº. 621, de 8 de março de 2012, c/c o
artigo 20 incisos I do Regimento Interno deste Tribunal de Contas,
aprovado pela Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Fica acrescido ao artigo 2º da Portaria N nº 42, de 14 de
agosto de 2013, o seguinte § 2º, renumerando-se o parágrafo único
como §1º:
“§ 2º A padronização textual e de conteúdo e os procedimentos
para diagramação deverão seguir o Manual de Redação do TCEES,
bem como os manuais editados pela Ascom”.
Art. 2º Ficam acrescidos ao artigo 6º da Portaria N nº 42, de 14 de
agosto de 2013, os seguintes §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º:
“§1º Caso a matéria encaminhada pela unidade responsável não
atenda aos requisitos para publicação no DOE-TCEES, fica autorizada a ASCOM adotar medidas saneadoras que assegurem sua
publicação”.
“§2º Caso as medidas adotadas não sejam suficientes para assegurar a publicação, a ASCOM deverá comunicar o fato à unidade
responsável pelo envio a fim de que providencie a retificação da
matéria, impreterivelmente, até às 18h”.
“§3º Não providenciada a retificação prevista no §2º a matéria
deixará de ser publicada na edição correspondente”.
“§4º Excepcionalmente, poderá ser admitida a publicação de matéria enviada após a hora limite mencionada no caput deste artigo,
desde que expressamente autorizado pela Diretoria Geral de Secretaria (DGS) e comunicado à ASCOM até às 18h, devendo ser utilizado e-mail institucional e comunicação telefônica para este fim”.
“§5º Em situações de força maior o DOE-TCEES poderá ser editado
fora das dependências do TCCES, mediante acesso externo ao sistema de computador da ASCOM”.
Art. 3º Ficam acrescidos ao artigo 7º da Portaria N nº 42, de 14 de
agosto de 2013, os seguintes §§ 1º e 2º:
“§1º Em caso de situações excepcionais que impossibilitem a publicação do DOE-TCEES, a ASCOM deverá providenciar auxílio da STI
na solução do problema. Permanecendo o impedimento, a ASCOM
deverá comunicar ao GAP a ausência de publicação”.
“§2º Em situações devidamente justificadas, a critério da Presidência do Tribunal, poderá haver edição extraordinária do DOE-TCEES”.
Art. 4º O anexo I da Portaria N nº 42, de 14 de agosto de 2013,
passa a vigorar com a redação do anexo I desta Portaria.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo
ANEXO I
DIÁRIO OFICIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DOE-TCEES)
1) Cadastramento de usuários:
Para cadastro de usuários internos deverão ser informados os seguintes dados:
- Nome;
- Matrícula;
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- CPF;
- E-mail;
- Unidade.
Ao usuário cadastrado será atribuído um dos seguintes perfis:
- Administrador;
- Diagramador do Jornal;
- Gerador de Conteúdo.
O login (matrícula) e senha de acesso ao DOE-TCEES deverão ser
cadastrados e informados, por e-mail, ao usuário interno, que poderá alterar sua senha no link “Alterar Senha” do Diário.
2) Cadastramento das seções:
O DOE-TCEES conterá as seguintes seções/subseções:
ATOS DA PRESIDÊNCIA
ATOS DA DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA
LICITAÇÕES
ATOS DO PLENÁRIO
- Pautas das Sessões – Plenário;
- Acórdãos e Pareceres – Plenário;
- Outras Decisões – Plenário;
- Atas das Sessões - Plenário;
ATOS DA 1ª CÂMARA
- Pautas das Sessões – 1ª Câmara;
- Acórdãos e Pareceres – 1ª Câmara;
- Outras Decisões – 1ª Câmara;
- Atas das Sessões – 1ª Câmara;
ATOS DA 2ª CÂMARA
- Pautas das Sessões – 2ª Câmara;
- Acórdãos e Pareceres – 2ª Câmara;
- Outras Decisões – 2ª Câmara;
- Atas das Sessões – 2ª Câmara;
ATOS DOS RELATORES
ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
ATOS DA SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES
ATOS DA CORREGEDORIA
ATOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Outras seções/subseções julgadas necessárias poderão ser criadas,
indicando-se a descrição e posição em cada uma delas.
3)Parâmetros do DOE-TCEES:
- Hora de disponibilização do jornal: 0h
- Hora limite de envio de notícia: 17h
- Hora limite para retificação de matéria: 18h.
- Horário de execução automática da rotina de pesquisa agendada:
1:00h
- Numeração sequencial única nas edições ordinárias e extraordinárias
- Identificação das edições extraordinárias
Seção
ATOS DA
PRESIDÊNCIA
ATOS DA
DGS
LICITAÇÕES
ATOS DO
PLENÁRIO
1ª CÂMARA
2ª CÂMARA
ATOS DOS
RELATORES

ATOS DA
SEGEX
ATOS DA
CORREGEDORIA
ATOS DO
MPC
ATOS DA
SGS

Calendário de publicação no DOE-TCEES
(data da disponibilização no diário)
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Atos da Pre- Atos da Pre- Atos da Presidência
sidência
sidência
-

Atos da DGS

Acórdãos
Pareceres

Licitações
Outras decisões
Pautas das
sessões

Sexta
Atos da Presidência

Licitações
Pautas das
sessões
Atos normativos
Carlos Ranna,
Rodrigo
Chamoun,
Marcia Jaccoud, Marco
Antônio
ATOS DA
SEGEX

-

-

Atos da DGS
Licitações
Pautas das
sessões

Atas das sessões
Pautas das
sessões
-

Domingos
Tauner, Sérgio Borges,
João Luiz

-

-

Atos da Corregedoria

-

Atos do MPC

-

Atos do MPC

-

-

-

Atos da SGS

PORTARIA 117-P, DE 22 DE JANEIRO DE 2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de
2012,
RESOLVE:
designar o servidor GLADSON CARVALHO LYRA, matrícula nº
203.202, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo, para ocupar a função de coordenação técnica FG-2 no Núcleo
de Controle Externo de Recursos e Consultas - NRC, substituindo
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a coordenadora JUNIA PAIXAO MARTINS ALVIM, matrícula nº
203.040, afastada da referida função por motivo de férias, no período de 8/1/2018 a 22/1/2018.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

[ATOS DA DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA]
ATO DGS Nº 023/2018
Designar servidores para fiscalização do Processo de gestão TCEES
nº 8413/2017 e Processo de pagamento TCEES nº 618/2018, firmado com a empresa Chaveiro da Terra Comercial Ltda.
O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS
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DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo
em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como também o que consta no
item 2.3.1 do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Robson José Dillem Zangerolame,
matrícula 203.241 (Fiscal Titular) e Raysla Miranda Leite da Silva,
matrícula 203.416 (Fiscal Adjunto), como gestores, para fiscalização da Contratação de Prestação de Serviço de chaveiro e fornecimento de carimbos, nos termos da Ata de Registro nº 01/2018,
firmado com a empresa Chaveiro da Terra Comercial Ltda.
Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Vitória/ES, 22 de janeiro de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
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