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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Protocolo(s): 06475/2018-4

cado e ao Sistema de Protocolo via internet observará
o disposto nesta Portaria e, no que couber, na Instrução
Normativa TC nº 35/2015, e nos demais atos que a vierem regulamentar, observada a legislação vigente.

Criação: 14/05/2018

Art. 2º Para fins desta Portaria considera-se:

Origem: GAP - Gabinete da Presidência

I – Sistema de Protocolo via Internet: sistema integrante da Plataforma e-TCEES Acesso Identificado, composto de funcionalidades que viabilizam ao usuário externo o envio de documentos de forma eletrônica no âmbito do TCEES;

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

Portaria Normativa 00040/2018-9
Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;
Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

Telefone: (27) 3334-7706
gabinete@tce.es.gov.br

Diário Oficial de Contas

Institui a Plataforma e-TCEES Acesso Identificado e o
Sistema de Protocolo via internet no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES e dá
outras providências.
O PRESIDENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO (TCEES), no uso das atribuições que lhe
conferem o artigo 13, incisos I e XX da Lei Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de 2012 c/c o artigo
20, incisos I, XXVII e XXX do Regimento Interno deste Tribunal; e
Considerando que o art. 247 do Regimento Interno deste
Tribunal dispõe que o recebimento de documentos por
meio eletrônico terá sua regulamentação e operacionalização estabelecidas em ato normativo próprio;
Considerando que a Instrução Normativa TC nº 35, de 15
de dezembro de 2015 - que instituiu o processo eletrônico no âmbito desta Corte e o sistema e-TCEES como ferramenta oficial de controle e tramitação de documentos
e processos - autorizou o Presidente do TCEES a expedir
os atos necessários à regulamentação e operacionalização daquela norma;

II – Plataforma e-TCEES Acesso Identificado: portal que
contempla serviços do TCEES disponibilizados aos usuários externos, que exigem identificação prévia do usuário;
III – Usuário externo: qualquer pessoa, natural ou jurídica, órgão ou ente federativo, devidamente cadastrado
na plataforma e-TCEES Acesso Identificado, detentor de
certificado digital emitido por autoridade certificadora
credenciada;
IV – Assinatura digital: assinatura realizada por meio de
certificado digital emitido por autoridade certificadora
credenciada, atendendo aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil);

RESOLVE:

V - Indisponibilidade técnica: interrupção temporária de
acesso ao Sistema de Protocolo via Internet, certificada
pela Secretaria de Tecnologia da Informação no Portal do
TCEES, decorrente de manutenção programada, de falha
nos equipamentos ou nos serviços de tecnologia da informação – TI providos pelo TCEES ou, ainda, de falha na
conexão do Tribunal com a internet.

Art. 1º O acesso à Plataforma e-TCEES Acesso Identifi-

Do cadastramento do usuário

Considerando a conclusão do Projeto “e-TCEES - peticionamento via internet”, aprovado pela Portaria N nº 17,
de 14 de fevereiro de 2017;

www.tce.es.gov.br

Quarta-feira, 16 de maio de 2018

2

ATOS DA PRESIDÊNCIA

Art. 3º Para acesso às funcionalidades previstas no artigo 1º, o usuário externo deverá realizar o cadastramento
por meio do preenchimento do formulário disponibilizado na Plataforma e-TCEES Acesso Identificado.
§ 1º Constitui ato essencial ao cadastramento, a assinatura digital do termo de compromisso prestado pelo usuário, implicando, dentre outras obrigações, na aceitação
das normas do seu respectivo provimento e aquelas que
vierem a ser editadas para regulamentação do uso do
sistema.
§ 2º Ao usuário externo já cadastrado na Plataforma
e-TCEES Acesso Identificado, qualificado como parte ou
procurador, será assegurada a visualização e a prática de
atos processuais, exclusivamente nos processos em trâmite no TCEES em que assim estiver identificado.
§ 3º A qualquer tempo, as informações que compõem o
cadastro do usuário externo poderão ser por este alteradas, sendo de sua exclusiva responsabilidade mantê-lo atualizado.
§ 4º Adicionalmente aos dados cadastrados, o TCEES poderá consultar outros dados do usuário a partir da base
de órgãos públicos e privados a que tiver acesso.
Da protocolização de documentos
Art. 4º Para protocolização de documentos no Sistema
de Protocolo via Internet é de responsabilidade exclusiva do usuário externo o acesso ao seu provedor de internet e a configuração do equipamento utilizado nas transmissões eletrônicas, não sendo oponível, em nenhuma
hipótese, a alegação de falha nos seus equipamentos ou
nos serviços de tecnologia da informação não providos
pelo Tribunal.
Parágrafo único. Na forma da legislação vigente, o sigilo
Diário Oficial de Contas

da chave privada da identidade digital é de responsabilidade exclusiva do seu titular, não sendo oponível a alegação do seu uso indevido.
Art. 5º Configura comparecimento espontâneo da parte para todos os efeitos legais, inclusive aquele previsto
no art. 359, § 4º, do Regimento Interno deste Tribunal,
a juntada ao processo de documento protocolizado por
meio do Sistema de Protocolo via Internet.
Art. 6º Quando o documento protocolizado por meio do
Sistema de Protocolo via Internet for enviado para atender prazo processual ou normativo, serão considerados
tempestivos aqueles transmitidos até às 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia, observado o horário vigente na sede do Tribunal.
Art. 7º A protocolização de objetos ou documentos físicos que constituam meio de prova, cuja conversão em
arquivo eletrônico não seja tecnicamente possível, deverá ser efetuada diretamente na unidade responsável
pelo protocolo junto ao TCEES, observado o disposto na
Instrução Normativa TC nº 35/2015.

ma de Protocolo via Internet pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal, o respectivo secretário ou
seu substituto legal deverá emitir certidão de indisponibilidade assinada digitalmente, a ser veiculada no portal
do TCEES na internet.
Parágrafo único. A ocorrência da indisponibilidade técnica do sistema e-TCEES, devidamente certificada e veiculada no portal do TCEES, quando verificada no último
dia de prazo para a prática de ato processual implicará na
prorrogação do respectivo prazo para o primeiro dia útil
seguinte à resolução do problema.
Art. 11 O acesso a processo em meio físico e a processo
eletrônico por quem não seja detentor de assinatura digital permanece sujeito às normas em vigor no Regimento Interno deste Tribunal, bem como na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
Art. 12 Esta Portaria entra em vigor no dia 24 de maio
de 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo

Do acesso ao Processo Eletrônico de Controle Externo
Art. 8º As partes e seus respectivos procuradores terão
acesso ao processo eletrônico de controle externo ao
qual esteja vinculado, por meio da Plataforma e-TCEES
Acesso Identificado.
Art. 9º As solicitações de acesso ou informações que tenham por fundamento a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, observarão o disposto na Resolução TC nº
274, de 27 de maio de 2014, ou ato normativo que venha substituí-la.
Disposições finais
Art. 10 Constatada a indisponibilidade técnica do Sistewww.tce.es.gov.br

Portaria Normativa 00039/2018-6
Protocolo(s): 06473/2018-5
Criação: 14/05/2018
Origem: GAP - Gabinete da Presidência
Altera o Anexo Único da Portaria Normativa nº 67,
de 29 de setembro de 2016 e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TCEES, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto no artigo 13 incisos I e XX da Lei Complementar Estadual nº 621, de
Quarta-feira, 16 de maio de 2018
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8 de março de 2012 e no artigo 20 incisos I e XXVII
do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC nº
261, de 4 de junho de 2013, e;
Considerando que compete ao Presidente do TCEES,
mediante ato normativo próprio, definir e especificar
a seleção de uma ou mais classe e natureza de processos que tramitarão exclusivamente em meio eletrônico no âmbito do Tribunal e expedir os atos necessários à regulamentação e operacionalização da Instrução Normativa nº 035, de 15 de dezembro de 2015;

i.1.3) Membros;

i.13.3) Progressão por Escolaridade;

i.2) Auxilio Financeiro;

i.14) Recurso Inominado;

i.2.1) Auxílio Creche;

i.15) Requerimento;

i.2.2) Auxílio Saúde;

i.16) Declaração de Bens;

i.2.2.1) Auxílio Saúde Ativos;

i.17) Solicitação de Revisão;

i.2.2.2) Auxílio Saúde Inativos;

i.18) Contribuição Sindical”.

i.2.2.3) Auxílio Alimentação;

Art. 2º Fica autorizada a conversão do meio físico para o exclusivamente eletrônico, mediante digitalização, de todos os processos administrativos da mesma
natureza que os listados no artigo anterior, devendo
ser observados os requisitos técnicos insertos na Instrução Normativa nº 35, de 15 de dezembro de 2015.

i.2.3) Auxílio Moradia;
i.3) Férias Prêmio;

Considerando que compete ao Presidente do Tribunal
determinar a conversão de autos físicos para o meio
exclusivamente eletrônico, mediante digitalização,
conforme previsto no artigo 21, da Instrução Normativa nº 35, de 15 de dezembro de 2015;

i.4) Cessão de Servidor;

Considerando o disposto no artigo 4º caput e seu parágrafo único da Portaria Normativa nº 019, de 12 de
abril de 2016, que discrimina a classificação para fins
de autuação de processos de controle externo e da
administração geral no âmbito do Tribunal de Contas
do Espírito Santo.

i.6) Orientação Técnica;

R E S O L V E:
Art. 1º Fica incluída a alínea “i” e subalíneas “i.1” à
“i.18” ao Inciso “II” do Anexo Único da Portaria Normativa nº 67, de 29 de setembro de 2016, que passa
a vigorar com a seguinte redação:

i.4.1) Pessoal Cedido;
i.4.2) Pessoal Requisitado;
i.5) Concurso Público;
i.7) Estabilidade;
i.8) Folha de Pagamento;
i.9) Folha de Pagamento de Estagiário;
i.10) Gratificações Adicionais;
i.10.1) Insalubridade / Periculosidade;
i.10.2) Serviços Extraordinários;

Parágrafo único. A digitalização dos respectivos processos deverá se dar de forma gradativa, executada
pelo Núcleo de Controle de Documentos – NCD, observando-se programação a ser elaborada por este
em conjunto com a Secretaria de Gestão de Pessoas –
SGP, após aprovação da Diretoria-geral de Secretaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo

i.10.3) Produtividade;
i.10.4) Bônus – desempenho;

PORTARIA 238-P DE 15 DE MAIO DE 2018.

“1) Recursos Humanos:

i.12) Prodep;

i.1) Admissão;

i.13) Subsídio;

i.1.1) Comissionados;

i.13.1) Promoção;

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621,
de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que consta no
caderno processual TC- 2433/2018,

i.1.2) Efetivos;

i.13.2) Promoção por Tempo;

RESOLVE:

Diário Oficial de Contas

i.11) Procedimento Administrativo;
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efetuar a progressão por tempo dos servidores ocupantes do cargo efetivo de auditor de controle externo do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que preencheram os requisitos para progressão por tempo com
base nos artigos 11 a 13 da Lei Complementar 622/2012,

ALERTA

conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

DATA

ENQ.

OPÇÃO PELO ATU203165

PROG.

VIGÊNCIA 3ª

POR

PROG. POR

SUBSÍDIO
Bride 02/04/2012

AL
III13

TEMPO
TEMPO
III14
01/05/2018

Jose Maria Ceolin 04/04/2012

III12

III13

01/05/2018

Guilherme
Fernandes

203027

Esclauzero

PERSONALIZADO
Acompanhe de maneira fácil e rápida as
decisões de seu interesse publicadas no
Diário Oficial de Contas (DOC) do Tribunal
de Contas.

202887

Willian Fernandes

04/04/2012

III14

III15

01/05/2018

202967

Hudson dos Santos

09/04/2012

III11

III12

01/05/2018

203094

Cristiano

II9

II10

01/05/2018

III13

III14

01/05/2018

III12

III13

01/05/2018

III13

III14

01/05/2018

Facilite sua consulta.
Cadastre-se.

Rodrigues 26/04/2012

III13

III14

01/05/2018

http://diario.tce.es.gov.br

Antonio 27/04/2012

III12

III13

01/05/2018

III12

III13

01/05/2018

III12

III13

01/05/2018

Dreiggen 11/04/2012

de Andrade
202947

José Michael Por- 18/04/2012
tella Ribeiro

203040

Junia Paixão Martins 18/04/2012
Alvim

202977

Rafael Pereira Bellu- 18/04/2012

Basta acessar o Alerta
Personalizado, cadastrar
quaisquer nomes ou
palavras-chave e sempre que
o assunto for publicado você
receberá, por e-mail, um
aviso alertando sobre a
divulgação.

mat
203206

Cleilson
Meirelles

202941

Fernando

Seu cadastro em 8 passos

1
2 Clique em Alerta Personalizado
3 Clique em Cadastre-se
4 Preencha o formulário
5 Clique novamente em Alerta Personalizado
6 Clique em Incluir Palavra Chave
campo “Descrição” insira a
7 No
palavra chave a ser pesquisada.
uma palavra chave por vez. Refaça
8Coloque
esta ação quantas vezes for necessário.
Acesse a página do Diário:
http://diario.tce.es.gov.br

Clique em Log Off

Siqueira Rocha
203084

Vanessa Costa Righi 13/03/2012
de Oliveira

203139

Lyncoln de Olivei- 19/03/2012
ra Reis

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Diário Oficial de Contas
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

Outras Decisões - Plenário

PREJULGADO Nº 027
COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva

Negar exequibilidade ao art. 8° da Lei Municipal n.
5.424/2013, do município de Vila Velha, em face da violação do artigo 37, incisos II, 198, § 5º, da Constituição
Federal, do artigo 32, incisos II, da Constituição Estadual
e artigo 2º da Emenda Constitucional 51/2006, nos termos do art. 176 da LC n. 621/12;
Órgão Colegiado: Plenário
Processo: TC-7344/2013
Assunto: Fiscalização – Monitoramento

Autuação: 02.10.2013
Relator: conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges
Decisão: Acórdão TC-1586/2017
Sessão: 43ª Sessão Ordinária do Plenário de 05.12.2017
Publicação: Acórdão 1586/2017 disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do TCEES nº 1032 do dia 18.12.2017,
considerando-se publicado no dia 19.12.2017, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único, ambos da Lei
Complementar Estadual 621/2012, c/c art. 5º, da Resolução TC nº 262/2013.

Ministério Público Especial de Contas
Luciano Vieira - Procurador-Geral

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas
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Atos dos Relatores

RELATORES

DECISÃO MONOCRÁTICA 00642/2018-4
PROCESSO TC: 2496/2013-3
O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe determinar a instrução do feito pelas unidades técnicas; determinar a juntada
de documentos que lhe tenham sido encaminhados, pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria; determinar o desentranhamento de documentos dos processos, anexação, apensamento e
outras medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;
Além de decidir, em qualquer fase, sobre pedido de
vista e cópia dos autos do processo, que lhe tenha
sido encaminhado por interessado; determinar a
coleta de provas, caso não produzidas pela unidade técnica competente, em busca da verdade real;
Também cabe ao Relator determinar a realização
das diligências necessárias à escorreita instrução do
processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da verificação de fatos ou atos
considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o seu cumprimento; dentre outras competências
conforme Regimento Interno.

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Vila Pavão
ASSUNTO: Representação
RESPONSÁVEL: Ivan Lauer
REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL VILA PAVÃO – ACÓRDÃO TC 1515/2015 PRIMEIRA CÂMARA –
ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os autos de Representação formulada pelo Prefeito Municipal de Vila Pavão, senhor Eraldino Jann Tesch, informando indícios de irregularidades nos processos
de pagamentos de diárias na gestão do ex-Prefeito Municipal, senhor Ivan Lauer.
O Acórdão TC 1515/2015 Primeira Câmara (fls. 869/901)
aplicou multa pecuniária individual ao senhor Ivan Lauer
no valor correspondente a 2.000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 907 que o trânsito em julgado consumou-se em 30/05/2016, haja vista que restou
precluso o prazo para a apresentação de recurso.
A multa imputada foi inscrita em Dívida Ativa (CDA nº
6852/2016), 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 à fl. 03 do Processo 81406150 PGE anexo
que a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA nº

Diário Oficial de Contas
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6852/2016 junto ao Cartório de Protesto de Nova Venécia, em 16/08/2017, a qual se refere à multa pecuniária
imposta ao senhor Waldeles Cavalcante pelo Acórdão TC
1515/2015 Primeira Câmara, fixada em 2.000 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 1809/2018 (fls. 928/930), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo
arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Ivan Lauer, devolvendo-se
os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
É o relatório.
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
Quarta-feira, 16 de maio de 2018
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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 Ivan Lauer, ressaltando-se que o
seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o
recolhimento do débito para as medidas de direito;
2. Determinar a devolução dos autos do processo administrativo original em apenso à Prefeitura Municipal de
Diário Oficial de Contas

Vila Pavão;
3. Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público
de Contas, conforme solicitado.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA 00643/2018-9
PROCESSO TC: 4871/2005
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
ASSUNTO: Auditoria Especial
EXERCÍCIO: 2005
RESPONSÁVEL: Edson Henrique Pereira
AUDITORIA ESPECIAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO – EXERCÍCIO DE 2005 –
ACÓRDÃO TC 431/2009 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos Auditoria Especial realizada
na Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, relativa ao exercício de 2005, sob a responsabilidade do senhor Edson Henrique Pereira.
O Acórdão TC 431/2009 condenou o senhor Edson Henrique Pereira em multa pecuniária no valor correspondente a 1.000 VRTE.
Infere-se da certidão à fl. 139 que o trânsito em julgado
do Acórdão supracitado consumou-se em 03/11/2009,
haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
www.tce.es.gov.br

A multa imputada foi inscrita em Dívida Ativa (CDA nº
5633/2010), pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ em 03/12/2010.
Observa-se à fl. 03 do Processo 81436149 PGE anexo
que a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA nº
5633/2010 junto ao Cartório de 1º Ofício de Barra de São
Francisco em 23/12/2014, a qual se refere à multa pecuniária imposta ao senhor Edson Henrique Pereira pelo Acórdão TC 431/2009, fixada em 1.000 VRTE, é dizer,
em valor inferior ao exigido pela legislação para o ajuizamento de ação de execução fiscal.
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 1779/2018 (fls. 160/162), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo
arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Edson Henrique Pereira,
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 publiQuarta-feira, 16 de maio de 2018
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cação 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.

1 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330,
inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/
responsabilidade de Edson Henrique Pereira, 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 00644/2018-3
PROCESSO TC: 7819/2003-1
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
ASSUNTO: Auditoria Ordinária
EXERCÍCIOS: 2001 a 2003
RESPONSÁVEL: Edson Henrique Pereira

rique Pereira em multa pecuniária no valor correspondente a 1.000 VRTE.
Infere-se da certidão à fl. 343 que o trânsito em julgado
do Acórdão supracitado consumou-se em 11/07/2007,
haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
A multa imputada foi inscrita em Dívida Ativa (CDA nº
10738/2007), pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.
Em resposta a Ofício do Ministério Público de Contas (fls.
03/04 do Processo 81403178 PGE em anexo), a Procuradoria Geral do Estado informou a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº 10738/2007 em observância ao instituto da prescrição.
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 1819/2018 (fls. 359361), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Edson Henrique Pereira, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério Público
de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.

AUDITORIA ORDINÁRIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO – EXERCÍCIOS DE 2001 A
2003 – ACÓRDÃO TC 314/2007 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO
MPEC.

É o relatório.

1 RELATÓRIO

2 FUNDAMENTAÇÃO

3 DISPOSITIVO

Versam os presentes autos Auditoria Ordinária realizada
na Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, relativa aos exercícios de 2001 a 2003, sob a responsabilidade
do senhor Edson Henrique Pereira.

Isto posto, DECIDO:

O Acórdão TC 314/2007 condenou o senhor Edson Hen-

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

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.

Diário Oficial de Contas
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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.
Diário Oficial de Contas

3 DISPOSITIVO

André Pereira Porto e José Carlos de Souza.

Isto posto, DECIDO:

O Acórdão TC 228/2011 aplicou multa pecuniária individual aos senhores André Pereira Porto e José Carlos de
Souza no valor correspondente a 1.000 VRTE.

1 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330,
inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/
responsabilidade de Edson Henrique Pereira, 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 00646/2018-2
PROCESSO TC: 2857/2009-6
JURISDICIONADO: Câmara Municipal de Mucurici
ASSUNTO: Auditoria Ordinária
EXERCÍCIO: 2008
RESPONSÁVEIS: André Pereira Porto
José Carlos de Souza
AUDITORIA ORDINÁRIA – CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI – EXERCÍCIO DE 2008 – ACÓRDÃO TC 228/2011
– ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Auditoria Ordinária
realizada na Câmara Municipal de Mucurici, relativa ao
exercício de 2008, sob a responsabilidade dos senhores
www.tce.es.gov.br

Infere-se da informação à fl. 495 que o trânsito em julgado consumou-se em 14/09/2011, haja vista que restou
precluso o prazo para a apresentação de recurso.
O Acórdão TC 312/2012 concedeu quitação ao senhor
José Carlos de Souza em razão do recolhimento integral
da multa aplicada.
A multa aplicada ao senhor André Pereira Porto foi inscrita em Dívida Ativa (CDA nº 1398/2012), pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, e, posteriormente, protestada extrajudicialmente pela Procuradoria Geral do Estado, conforme protocolo 201619 (Processo
81449046 PGE anexo).
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
Verifica-se à fl. 03 do Processo n. 81449046 PGE anexo que a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA
1398/2012 junto ao Cartório do 1º Ofício de Mucurici,
em 25/06/2013, a qual se refere à multa pecuniária imposta pelo Acórdão TC 312/2012 ao senhor André Pereira Porto, 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 1783/2018 (fls. 254/256), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo
arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor André Pereira Porto, deQuarta-feira, 16 de maio de 2018
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volvendo-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 adminisDiário Oficial de Contas

trativas 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 André Pereira Porto, 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 00649/2018-6
PROCESSO TC: 3007/2006-3
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
ASSUNTO: Auditoria Relatório
EXERCÍCIO: 2005
www.tce.es.gov.br

RESPONSÁVEL: Edson Henrique Pereira
AUDITORIA RELATÓRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO – EXERCÍCIO DE 2005 –
ACÓRDÃO TC 217/2007 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Auditoria Relatório realizada na Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, relativa ao exercício de 2005, sob a responsabilidade
do senhor Edson Henrique Pereira.
O Acórdão TC 217/2007 aplicou multa pecuniária ao senhor Edson Henrique Pereira no valor correspondente a
2.000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 957 que o trânsito em julgado consumou-se em 17/05/2007, haja vista que restou
precluso o prazo para a apresentação de recurso.
A Procuradoria-Geral do Estado ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº 00493320088080008 em face do responsável, cujo objeto constitui a cobrança da multa instituída
pelo Acórdão TC 217/2007.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 1732/2018 (fls. 984/986), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo
arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Edson Henrique Pereira,
devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
Quarta-feira, 16 de maio de 2018
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É o relatório.

no esta Egrégia Corte.

2 FUNDAMENTAÇÃO

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.

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 InterDiário Oficial de Contas

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 Edson Henrique Pereira,
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 00650/2018-9
PROCESSO TC: 1853/2017-7
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Doce
do Norte
ASSUNTO: Fiscalização - Monitoramento
RESPONSÁVEL: Paulo Márcio Leite Ribeiro - Prefeito Municipal
Versam os presentes autos sobre Fiscalização - Monitowww.tce.es.gov.br

ramento instaurada em razão de determinação constante do Acórdão TC 2066/2015 - Primeira Câmara (Processo TC 2593/2014), que determinou ao Prefeito Municipal de Água Doce do Norte a instauração das medidas
administrativas necessárias a fim de apurar a totalidade
dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento
de contribuições previdenciárias em atraso, bem como a
responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do município, informando a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido.
O Controlador Geral do Município de Água Doce do Norte, Zilton Custodio da Silva, protocolizou neste Tribunal
a documentação relacionada à Sindicância nº 008/2016,
Relatório Final e primeira medida adotada para ressarcimento.
De acordo com a documentação enviada pelo Controlador, a sindicância realizada resultou na responsabilização
do ex-Prefeito Adilson Silvério da Cunha em um débito
de R$ 123.469,82, inscrito na Dívida Ativa do município,
no exercício de 2016 (41.798,9167 VRTE). No entanto,
não foi encaminhada informação quanto à execução judiciária ou o recebimento do débito.
Com isso, com base na imprescritibilidade do dano ao
erário, bem como com fundamento nos arts. 5º e 6º da
IN TCEES 32/2014, a área técnica entendeu como obrigação da municipalidade proceder à Tomada de Contas Especial, sob pena de responsabilidade solidária (Manifestação Técnica 996/2017).
Em seguida, o Controlador Geral do Município, Zilton
Custodio da Silva, protocolou Petição Intercorrente na
qual informa que teria havido erro de cálculo, por isso
foi solicitada a desconsideração da documentação encaminhada anteriormente.
Quarta-feira, 16 de maio de 2018
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De efeito da verificação da documentação pela Secex
Previdência, foi lavrada nova Manifestação Técnica (MT
1251/2017), com opinamento pela manutenção da proposta de encaminhamento anterior, para que fosse determinada a correção do montante apurado atribuído ao
senhor Adilson Silvério da Cunha, proveniente de encargos de contribuições previdenciárias incidentes sobre a
folha de pagamento de servidores e terceiros.
Ainda, com base no art. 83 da LC 621/2012 e nos termos
do art. 5º da IN TCEES 32/2014, sugeriu que fosse determinado ao senhor Paulo Márcio Leite Ribeiro a instauração da Tomada de Contas Especial, mediante autuação
de processo específico, comunicando o fato ao Tribunal,
a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do município., o que foi acolhido
na Decisão TC 4049/2017 Primeira Câmara, a qual concedeu ao gestor o prazo de 15 (quinze) dias para comunicação da instauração do processo de tomada de contas especial

traditório, considerando as consequências advindas de
um desatendimento imotivado das decisões desta Corte, a atrair a necessidade de aplicação de multa, na forma do art. 135 da Lei Complementar 621/2012 e do art.
389 da Resolução 261/2013, bem como art. 16 da Instrução Normativa 32/2014.
Isto posto, corroborando o opinamento técnico, DECIDO:
1.
Pela CITAÇÃO do senhor Paulo Márcio Leite Ribeiro - Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, para
que, no prazo de 30 (TRINTA) dias improrrogáveis, apresente as justificativas que julgar pertinentes face ao não
atendimento ao Acórdão TC 4049/2017 Primeira Câmara;

Entretanto, nos termos do Despacho 9571/2018, do Coordenador do NCD, datado de 06/03/2018, não consta
do Sistema e-TCEES documentação alguma protocolizada em nome do senhor Paulo Márcio Leite Ribeiro em
atendimento à Decisão TC 4049/2017 Primeira Câmara.

2.
Pela NOTIFICAÇÃO do senhor Paulo Márcio Leite Ribeiro, para que, no prazo de 15 (QUINZE) dias improrrogáveis, encaminhe a este Tribunal os documentos
comprovando a instauração da Tomada de Contas Especial a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, mediante autuação de processo específico, alertando-o quanto às consequências do
descumprimento desta Decisão, em especial quanto às
penalidades dispostas no art. 135 e § 1º da Lei Complementar nº 621/2012, em especial, a pena de imputação
de multa prevista no art. 389, VIII e IX da Resolução TC
261/2013 e artigo 135, VIII e IX, e §1º da Lei Complementar 621/2012, sem prejuízo das demais sanções cabíveis
e da responsabilidade solidária.

Nesse sentido, os autos retornaram à Secex Previdência,
a qual elaborou a Instrução Técnica Inicial 245/2018, sugerindo a citação do responsável a fim de exercer o con-

Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012.

Conforme registrado na Contrafé do Termo de Notificação 2972/2017, o senhor Paulo Márcio Leite Ribeiro foi
notificado da Decisão TC 4049/2017 Primeira Câmara
em 22/11/2017.

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica Inicial 245/2018, a ser encaminhada ao responsável por meio digital.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

Decisão Monocrática 00664/2018-1
Processo: 06643/2010-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Denúncia
UG: UG-1845 - Ministério Público Especial de Contas
Relator: Domingos Augusto Taufner
Partes: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS, LUCIENE FERRAZ VAILLANT, TERESA CRISTINA FERREIRA DA
SILVA, RUBENS MOULIN TANNURE, JOSE GUILHERMEGONCALVES AGUILAR, PAULO CASSA DOMINGUES, ANA
MARIA RODRIGUES ROSA,IRANETE MARIA FURTADO MACEDO, ULYSSES DE CAMPOS, FLORINETTE PINTORIDOLPHI
CONTROLE EXTERNO - DENÚNCIA – MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRE – DEVOLVER AO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO
TRIBUNAL DE CONTAS PARA OS REGISTROS CABÍVEIS ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO E DA RESPONSABILIDADE.
I RELATÓRIO :
Tratam os presentes autos de Auditoria Especial determinada em face de Denúncia sobre possíveis irregularidades quanto ao empréstimo financeiro contraído pela Secretaria Municipal de Alegre junto ao Banco Industrial e
Quarta-feira, 16 de maio de 2018
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Comercial S/A – BIC, em favor da Casa de Caridade São José de Alegre.
O Acórdão TC-401/2013- Colegiado (fls.678/687), condenou a gestora Luciene Ferraz Vaillant ao pagamento de
multa pecuniária equivalente a 500 (quinhentos) VRTE’s.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 19/12/2013 (fl.696) e de que o débito
imputado à Senhora Luciene Ferraz Vaillant foi inscrito em
Dívida Ativa em 14/04/2014, conforme Certidão de Dívida
Ativa nº 2116/2014.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado (TCEES), aprovado pela Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 01838/20185 (fls.714/716), no qual consignou as medidas adotadas
para cobrança que justificam o arquivamento deste feito
sem baixa do débito e da responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo
do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas, nem
o órgão do Ministério Público que perante ele atua, competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos
por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as autoridades competentes adotem as medidas administrativas e
judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública (estadual ou
municipal) receba as importâncias atinentes às multas, alDiário Oficial de Contas

cance, restituição de quantia e outras imposições legais,
objeto de decisão do Tribunal, sob pena de responder, solidariamente, por eventual omissão lesiva ao erário.
Destarte, uma vez verificado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
torna-se despicienda a continuidade do procedimento de
acompanhamento e monitoramento de cobrança, bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em custos desnecessários, tais como diligências para se obter informações sobre o andamento de ações de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos competentes.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento atingido seu termo tão logo se certifique que
as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar o
adimplemento da obrigação para que receba a respectiva
quitação desse Tribunal de Contas.
É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da
execução do acórdão condenatório desenvolvese em face
das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário
estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos municipais ou estadual quando houver imputação de débito.
Na espécie, a Lei Estadual n. 9.876/2012 possibilita a adoção de procedimentos administrativos de cobrança extrajudicial de título executivo judicial condenatório de quantia certa transitado em julgado, de créditos tributários ou
não tributários do Estado, das autarquias e das fundações
públicas estaduais, independentemente do valor do crédito estar inscrito ou não em Dívida Ativa.
www.tce.es.gov.br

O art. 2º, § 8°, inciso I, da referida lei autoriza, ainda, a
Procuradoria-Geral do Estado a dispensar a a cobrança judicial de Certidão de Dívida Ativa (CDA) devidamente protestada e cujo valor seja igual ou inferior a 50.000 (cinquenta mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual –
VRTE.
Observa-se do protocolo às fls. 03[6] que a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA 2116/2014 junto ao
Cartório do 1º Ofício de Alegre, em 26/07/2017, a qual
se refere à multa pecuniária imposta pelo Acórdão TC401/2013, fixada individualmente em 500 VRTE’s, é dizer,
em valor inferior ao exigido pela legislação para o ajuizamento de ação de execução fiscal. 2/3 Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.
br/ Identificador: 9446C-13344-FB41A.
Assim, adotou a autoridade administrativa a providência
prevista em lei para a cobrança do crédito devido, não podendo ser coagida a utilizar outros meios que não lhe impõe a legislação, pois constantes da sua margem de discricionariedade.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se à baixa do
débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos
créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a deQuarta-feira, 16 de maio de 2018
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vida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento
do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento do feito, 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.
[...]
II FUNDAMENTOS:
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017, que revogou o §4º do artigo 288 do RITCEES e
alterou a redação do seu § 3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o
trânsito em julgado, bem como 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 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES
18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75), 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
ministerial, no sentido de que foram adotadas as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, torna-se desnecessária a
continuidade do procedimento de acompanhamento e de
monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer
em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimenDiário Oficial de Contas

to 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 RITCEES.
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.
III DECISÃO:
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 e da
responsabilidade da senhora Luciene Ferraz Vaillant, 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.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
www.tce.es.gov.br

Decisão Monocrática 00665/2018-5
Processos: 02721/2006-1, 04327/2004-4
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: CMA - Câmara Municipal de Alegre
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: Identidade preservada, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
CONTROLE EXTERNO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
- CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE – EXERCÍCIO DE 2004
- DEVOLVER AO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA OS REGISTROS CABÍVEIS - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO E DA RESPONSABILIDADE.
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos Recurso de Reconsideração em
face do Acórdão TC-256/2006 – Colegiado (fls. 215/218
do Processo TC 4327/2004), o qual condenou o Sr. José
Carlos de Oliveira, ex-Prefeito Municipal de Alegre no período de janeiro a agosto de 2004.
O Acórdão TC - 256/2004 - Colegiado, condenou o gestor
José Carlos de Oliveira ao pagamento de multa pecuniária
no valor correspondente a 5.000 (cinco mil) VRTE’s, tendo sido reiterado pelo Acórdão TC 833/2006 (fl. 36/38).
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 02/01/2007 (fls.87) e de que a Procuradoria-Geral do Estado ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº.002.08.003292-9 (fls.78/81) em face do senhor José Carlos de Oliveira, cujo objeto constitui a cobrança da
multa instituída pelo v. acórdão condenatório.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado (TCEES), aprovado pela Resolução
Quarta-feira, 16 de maio de 2018
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TC 261, de 4 de junho de 2013, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 1863/2018-3
(fls.89/91), no qual consignou as medidas adotadas para
cobrança que justificam o arquivamento deste feito sem
baixa do débito e da responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo
do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas, nem
o órgão do Ministério Público que perante ele atua, competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos
por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as autoridades competentes adotem as medidas administrativas e
judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública (estadual ou
municipal) receba as importâncias atinentes às multas, alcance a restituição de quantia e outras imposições legais,
objeto de decisão do Tribunal, sob pena de responder, solidariamente, por eventual omissão lesiva ao erário.
Destarte, uma vez verificado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
torna-se despicienda a continuidade do procedimento de
acompanhamento e monitoramento de cobrança, bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em custos desnecessários, tais como diligências para se obter informações sobre o andamento de ações de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos competentes.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e moniDiário Oficial de Contas

toramento atingido seu termo tão logo se certifique que
as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar o
adimplemento da obrigação para que receba a respectiva
quitação desse Tribunal de Contas.

do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.

É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da
execução do acórdão condenatório desenvolvese em face
das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário
estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos municipais ou estadual quando houver imputação de débito.

[...]

No caso vertente, nota-se, às fls. 78/81, que a Procuradoria-Geral do Estado ajuizou a ação de N. 002.08.0032929 para a cobrança do valor decorrente da condenação imposta pelo Acórdão TC- 256/2004, encontrando-se, neste
estágio, a satisfação do crédito na pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável por este órgão do
Ministério Público de Contas.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual
deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se baixa do
débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos
créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento
www.tce.es.gov.br

Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento do feito, 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
II FUNDAMENTOS:
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017, que revogou o §4º do artigo 288 do RITCEES e
alterou a redação do seu § 3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o
trânsito em julgado, bem como 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 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES
18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75), 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
ministerial, no sentido de que foram adotadas as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, torna-se desnecessária a
continuidade do procedimento de acompanhamento e de
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
Quarta-feira, 16 de maio de 2018
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ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do dé-

Decisão Monocrática 00670/2018-6

bito/responsabilidade.

Processo: 04688/2016-2

Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes

Classificação: Prejulgado

deverão informar, anualmente, as providências adminis-

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

trativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos

Parte: Conselheiro Efetivo (SEBASTIAO CARLOS RANNA
DE MACEDO)

decorrentes de condenações do Tribunal de Contas, conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.

Considerando que a relatoria do presente incidente coube a este relator, na forma da cópia da Ata da Décima
Nona sessão ordinária de 2016 do Plenário (item 06), encaminhei o presente processo ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula – NJS que por meio do Estudo Técnico de
Jurisprudência 00020/2016-5 (evento 09) manifestou-se
informando pela inexistência, no âmbito desta Corte de
Contas, de deliberações sobre o tema objeto do prejulgado.

processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.

CONTROLE EXTERNO – INCIDENTE DE PREJULGADO –
RELATÓRIO CONSOLIDADO DE GESTÃO FISCAL – EXERCÍCIO 2015 – GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TC 1662/2016 – NOTIFICAÇÃO – PRAZO 30 DIAS –
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO E PROCURADOR GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

III DECISÃO:

I RELATÓRIO:

III – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamen-

Versam os presentes autos sobre Incidente de Prejulgado instaurado por meio da Decisão Plenária TCEES
1372/2016, proposto pelo Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, com amparo no artigo 348, caput e
§1° da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo).

Por meio da Decisão Plenária 01372/2016-2 e Relatório
Técnico 0062/2016-2 da SecexGoverno, verificou-se que
a classificação das fontes “71-Recursos Arrecadado Pelo Órgão” e “12 - Superávit Financeiro – Decreto 2829-r
de 17/08/11”, como “Recursos Vinculados” no Anexo 5 –
Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa
e dos Restos a Pagar do Poder Executivo Estadual diverge da metodologia dos Anexos 5 publicados pelo Poder
Judiciário e pelo Ministério Público, que continuaram
identificando os valores registrados na Fonte de Recursos “71-Recursos Arrecadado Pelo Órgão” como “Recursos não Vinculados”, ou seja de livre aplicação.

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

tos 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 e da
responsabilidade do senhor José Carlos de Oliveira, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a
qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações
sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os
devidos registros, conforme o solicitado.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Diário Oficial de Contas

O Ministério Público Especial de Contas, por meio do parecer 2081/2016-5 (fl. 46/48 - evento 05), na pessoa do
Procurador Geral Dr. Luciano Vieira, manifestou-se pela admissibilidade do presente incidente de prejulgado,
conforme transcrição abaixo:
Assim sendo, demonstrada a relevância da matéria de
direito e sua aplicabilidade de forma geral, o Ministério
Público de Contas manifesta-se pela admissibilidade do
presente INCIDENTE DE PREJULGADO, processando-o
na forma regimental.
www.tce.es.gov.br

Após os trâmites regimentais e legais os presentes autos
foram encaminhados à Secretaria de Controle Externo
de Recursos, atual Núcleo de Recursos e Consultas, que
encaminhou a seguinte proposta de encaminhamento
por meio do despacho 19198/2018-3 (evento 24):

Considerando que o entendimento deste Tribunal de
Contas acerca da matéria supra mencionada em sede de
prejulgado pode afetar a gestão orçamentária, financeira e fiscal do Poder Judiciário e do Ministério Público Estadual; e considerando a necessidade de uma análise individualizada dos diversos normativos legais dos órgãos/
Quarta-feira, 16 de maio de 2018
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fundos do Poder Judiciário e do Ministério Público Estadual que compõe a Fonte de Recursos “71-Recursos Arrecadado Pelo Órgão” e “12 – Superávit Financeiro – Decreto 2829-r de 17/08/11, sugere-se: a notificação do
Poder Judiciário e do Ministério Público Estadual, com
fundamento no artigo 63, inciso III da LC 621/2012, para querendo, esclarecer e justificar a metodologia utilizada na classificação das fontes de recursos “71- Recursos Arrecadados Pelo Órgão” e “12 - Superávit Financeiro – Decreto 2829-r de 17/08/11, em recursos não vinculados, nos respectivos Anexos 5 do RGF – (Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar), devidamente acompanhado das cópias das
leis de criação dos fundos: 030901 – Fundo Especial do
Poder Judiciário do Estado do ES; 050901 – Fundo Estadual de Reparação dos Interesses Difusos lesados;
050902 – Fundo Especial do Ministério Público do ES;
outros instrumentos legais aplicáveis a matéria, por ventura existentes.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação, o Em. Procurador elaborou o
Parecer 1842/2018-1 (evento 27) e manifestou-se anuindo à proposta do Núcleo de Recursos e Consultas.
II FUNDAMENTAÇÃO:
O incidente de prejulgado ora examinado possui previsão legal no artigo 174 da Lei Complementar 621/2012
(Lei Orgânica do TCEES) e nos artigos 348 e 349 do Regimento Interno desta Corte de Contas, tendo sido proposto pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo
e instaurado por meio da Decisão Plenária 1372/2016.
O presente incidente de prejulgado foi sugerido pela área
técnica deste Tribunal de Contas, no Relatório Técnico
0062/2016 da Secretaria de Controle Externo de MacroDiário Oficial de Contas

avaliação Governamental (fls. 22/27 do TC 1662/2016),
com base no artigo 348, caput e § 1º do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013), com o objetivo de verificar a correta elaboração e composição do Anexo 5 – Demonstrativo Consolidado das Disponibilidades de Caixa
e dos Restos a Pagar.
O supracitado Anexo 5 compõe o Relatório Consolidado
de Gestão Fiscal –Exercício 2015 – Governo do Estado do
Espírito Santo, sob a responsabilidade do Sr. Paulo César
Hartung Gomes e da Srª Ana Paula Vitali Janes Vescovi
(TC 1662/2016).
Segundo a área técnica deste Tribunal de Contas, a discriminação dos valores das fontes “71-Recursos Arrecadado Pelo Órgão” e “12 - Superávit Financeiro – Decreto
2829-r de 17/08/11” em recursos vinculados e não vinculados no Anexo 5 - Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Poder Executivo Estadual diverge da discriminação do Anexo 5 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos
a Pagar, publicados pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público, conforme transcrição abaixo: (fls. 16/17 do
TC 4.688/2016):
Quanto à discriminação dos valores como “Recursos Vinculados” e “Recursos não Vinculados” do Anexo 5 (Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa e
dos Restos a Pagar), verificou-se que o Poder Executivo alterou a sua metodologia de apuração, sem comunicação prévia, para fins de consolidação, alocando como
“Recursos Vinculados” os valores registrados nas Fontes
de Recursos “71- Recursos Arrecadado Pelo Órgão” e “12
-Superávit Financeiro – Decreto 2829-r de 17/08/11”, os
quais, em publicações anteriores, estavam identificados
como “Recursos não Vinculados”. Constatou -se, ainda,
www.tce.es.gov.br

que o Anexo 5 (Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar) publicados pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público continuaram identificando
os valores registrados na Fonte de Recursos “71-Recursos Arrecadado Pelo Órgão” como “Recursos não Vinculados”, divergindo da metodologia adotada pelo Poder
Executivo neste Demonstrativo Consolidado.
Assim, considerando a divergência verificada, considerando, em especial que o entendimento deste Tribunal
de Contas acerca da matéria supra mencionada em sede
de prejulgado pode afetar a gestão orçamentária, financeira e fiscal do Poder Judiciário e do Ministério Público Estadual e, considerando a necessidade de uma análise individualizada dos diversos normativos legais dos órgãos/fundos do Poder Judiciário e do Ministério Público Estadual que compõe a Fonte de Recursos “71-Recursos Arrecadado Pelo Órgão” e “12 -Superávit Financeiro
–Decreto 2829-r de 17/08/11, neste momento processual, acompanho a proposta da área técnica.
Assim, decido monocraticamente, notificar o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e
o Procurador Geral do Ministério Público Estadual, com
fundamento no artigo 63, inciso III da LC 621/2012, para querendo, esclarecer e justificar a metodologia utilizada na classificação das fontes de recursos “71- Recursos Arrecadados Pelo Órgão” e “12 - Superávit Financeiro – Decreto 2829-r de 17/08/11, em recursos não vinculados, nos respectivos Anexos 5 do RGF – (Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa e dos Restos
a Pagar), devidamente acompanhado das cópias das leis
de criação dos fundos: 030901 – Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do ES; 050901 – Fundo Estadual de Reparação dos Interesses Difusos lesados; 050902
Quarta-feira, 16 de maio de 2018
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– Fundo Especial do Ministério Público do ES; outros instrumentos legais aplicáveis a matéria, por ventura existentes.
III DECISÃO
Por todo o exposto, DECIDO NOTIFICAR o Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e o Procurador Geral do Ministério Público Estadual, para que

Decisão Monocrática 00681/2018-4
Processo: 08941/2017-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Representação
UG: IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do
Espírito Santo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: Membros do Ministério Público Estadual (ES, RAFAEL CALHAU BASTOS), JOSEMARIA DE ABREU JUNIOR

metodologia utilizada na classificação das fontes de re-

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO –
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO
ESPÍRITO SANTO – IDAF - NOTIFICAÇÃO – 30 DIAS.

cursos “71- Recursos Arrecadados Pelo Órgão” e “12 -

I RELATÓRIO

no prazo de 30 (trinta) dias esclareçam e justifiquem a

Superávit Financeiro – Decreto 2829-r de 17/08/11, em
recursos não vinculados, nos respectivos Anexos 5 do
RGF – (Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade
de Caixa e dos Restos a Pagar), devidamente acompa-

Tratam os presentes autos de Representação encaminhada
pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF – alegando a existência de servidores ocupando cargos superiores sem concurso público.

050901 – Fundo Estadual de Reparação dos Interesses

Encaminhados os autos à área técnica para análise, a Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal- SecexPrevidência elaborou a Manifestação Técnica 00021/20186 (evento 06) apresentando a seguinte proposta de encaminhamento:

Difusos lesados; 050902 – Fundo Especial do Ministé-

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:

nhado das cópias das leis de criação dos fundos: 030901
– Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do ES;

rio Público do ES; outros instrumentos legais aplicáveis a
matéria, por ventura existentes.
Vitória, 14 de maio de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Diário Oficial de Contas

Ante o exposto submetemos à consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:
3.1. Nos termos do artigo 2º e artigo 4º, inciso V, ambos da
Resolução TC n.
278/2014 o recebimento dos autos como MONITORAMENTO, para que se realizem os procedimentos de fiscalização na forma do art. 194 do RITCEES.
www.tce.es.gov.br

3.2. Nos termos do artigo 4º, §1º, da Resolução TC n.
278/2014 c/c artigo 314 do RITCEES a determinação de diligência externa para que seja requisitada ao atual Diretor Presidente do IDAF informação quanto ao cumprimento do item 2 do ACÓRDÃO TC-396/2011.
Sugere-se o encaminhamento de cópia do ACÓRDÃO TC396/2011, bem como que seja dada ciência ao representante.
Instado a se manifestar, proferi Despacho 10238/2018 solicitando manifestação da Secretaria quanto à materialidade e a relevância para realização de fiscalização, na modalidade inspeção, uma vez que a recomendação em questão
não poderia ser objeto de monitoramento, por não possuir
prazo para cumprimento, como exige o art. 1º, § 2º, da Resolução 278/2014.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados à Secretaria
de Controle Externo de Previdência e Pessoal-SecexPrevidência para análise, tendo elaborado a Manifestação Técnica 00354/2018-9 (evento 16), por meio da qual opinou
pela notificação aos responsáveis, in verbis:
3 – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Com base nas considerações acima delineadas e elementos trazidos nos autos, sugere-se a esta Corte de Contas:
3.1 – A NOTIFICAÇÃO do Diretor Presidente do IDAF, Sr. JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR, ou quem lhe faça as vezes de
direito – estabelecendo prazo – para enviar a esta Corte de
Contas: a relação de todos os servidores do órgão beneficiados pelo Plano Integrado de Cargos, Salário e Benefícios, PICSB (aprovado pela Resolução 10/90, a qual foi homologada pelo Decreto n. 3.157-N/91), acompanhada das
respectivas fichas funcionais dos servidores nela constantes e endereço atualizado, cópia da Resolução 10/90, do
Quarta-feira, 16 de maio de 2018
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Decreto n. 3.157-N/91 e do PICSB, bem como demais documentos que entender necessários à apreensão da matéria, sob o alerta de que o não atendimento é passível de
multa.
II FUNDAMENTOS
Verifica-se que a ascensão de cargo público no IDAF sem
concurso público foi objeto de irresignação, haja vista o
douto Parquet do Ministério Público do Estado do Espírito
Santo ter constatado que até o momento a administração
do IDAF ainda não promoveu o alinhamento da Instituição
para com os termos da Recomendação proferida no Acórdão TC 396/2011 (Processo 111/2010):
Processo TC 111/2010 (Recurso de Reconsideração)
Acórdão TC 396/2011
(...)
Considerando que, consoante o mencionado Acórdão, foi
o Recorrente apenado com multa no valor correspondente
a 500 (quinhentos) VRTE, tendo em vista os seguintes procedimentos irregulares:
1.1. Contrato aditivado além do prazo legal - infringência ao
artigo 3º, caput, artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 c/c
os artigos 2º e 3º, do Decreto Estadual nº 1.527-R/2005;
1.2. Ascensão de servidor para cargo de nível superior sem
concurso público -infringência aos princípios da Legalidade
e Impessoalidade, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal.
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no primeiro
dia do mês de setembro de dois mil e onze, à unanimidade,
acolhendo o voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, que acompanhou a manifestação do ConDiário Oficial de Contas

selheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Preliminarmente, conhecer do Recurso de Reconsideração interposto, para, no mérito, dar-lhe provimento, reformulando o V. Acórdão atacado, para considerar regulares
com ressalva as contas analisadas, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Sérgio de Azevedo, Ordenador de Despesas
do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito
Santo no exercício de 2005, dando-lhe a devida quitação,
com base nos artigos 59, inciso II, e 60, ambos da Lei Complementar nº 32/93;
2. Recomendar ao atual gestor do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo
- IDAF a adoção imediata de providência para o correto
enquadramento dos servidores mencionados no corpo
da análise da defesa oral (Processo TC-1335/2004), bem
como dos demais que se encontrarem na mesma condição, com elaboração de estudo individualizado dos padrões de vencimentos, no mês que antecedeu a entrada em vigor do plano de salários (PCS), e que seja informado nestes autos, bem assim naqueles do Processo TC
1335/2004, as medidas tomadas pela Direção da IDAF e o
resultado delas decorrente.
Como informou o Parquet na inicial da Representação:
Após realização de diligências e juntada aos autos dos documentos requisitados, verificou-se que o r. Acórdão TC396/2011 continua sendo descumprido pelo IDAF, que a
pretexto de conferir os direitos de contraditório e ampla
defesa aos servidores, sistematicamente descumpre a determinação dessa Corte de Contas.
Em razão disso, a área técnica afirma que matéria apresenta repercussão, pois consta que no IDAF seriam 33 servidores beneficiados com ascensão funcional, onde-se se conwww.tce.es.gov.br

clui que os elementos ressaltados são suficientes para a
constatação de materialidade e da relevância da matéria.
Cumpre frisar que o presente tema já foi objeto de Auditoria Ordinária (julgada no Acórdão TC 396/2011) e Inspeção (julgada no Acórdão 254/2011) e ainda assim a irregularidade mostra persistir, a exigir a necessidade de atuação
desta Corte de Contas.
Porém, considerando que do Plano Anual de Fiscalização
(PAF) 2018, a SecexPrevidência conta com a previsão do
consumo de 4.188 horas e 5 auditores, para execução de
14 fiscalizações planejadas e contas do governo, já havendo sinais da necessidade de revisão do planejamento e
eventual cancelamento de fiscalização planejada, a opção
que se mostra mais adequada para o caso é a requisição de
documentos à administração do IDAF para melhor análise
e instrução do feito.
Por todos esses motivos, encampo o entendimento vertido na Manifestação Técnica 00354/2018-9, transcrevendo
seus fundamentos:
[...]
2 – ANÁLISE – MATERIALIDADE E RELEVÂNCIA:
A matéria retrazida à tona com a presente representação inicialmente foi veiculada nos autos do Processo TC
4120/2003, formado em decorrência da denúncia de cidadão, apontando como irregular os seguintes atos da responsabilidade do diretor do IDAF (da época):
a) Conforme consta da Instrução de Serviço n° 080-P, de
02/07/2003, foi nomeado o servidor ROBERTO WAISMAN,
para exercer o cargo de chefe de assessoria jurídica do
IDAF. Ocorre, que o mencionado servidor é técnico de nível médio - calculista - e foi promovido sem concurso público ao cargo de advogado do IDAF, em desrespeito ao inciQuarta-feira, 16 de maio de 2018
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so 11, do artigo 37, da Constituição Federal. Pelo que sei, a
não observância do concurso público, acarreta a nulidade
absoluta desse ato.
b) Existem outro servidores na mesma situação, como o
servidor MARCELO MOREIRA DUARTE, que é técnico de nível médio e foi promovido a cargo de nível superior, também sem concurso público.
c) (...)
d) No processo no 24943584/03, onde o procurador do
IDAF ter opinado pelo indeferimento dos trabalhos realizados pela comissão, o Diretor Presidente do IDAF, praticou outro ato ilegal, qual seja, alçou os servidores de nível
administrativo para nível superior, isto tudo sem concurso público, contrariando o parecer jurídico de no 012/03,
em anexo.
e) Entende este servidor, que às responsabilidades devem
ser apuradas, com o objetivo de se cumprir à Constituição Federal, bastando para tal, fazer uma inspeção nas fichas funcionais desses servidores para apurar a denúncia,
vez que, o IDAF não realiza concurso público há mais de 15
(quinze) anos.
Na tramitação, o Plenário decidiu apurar os fatos denunciados por meio de inspeção ordinária (DECISÃO TC1788/2003).
De resultado final, foi proferido o Acórdão 254/2011, nos
autos do processo TC 1335/2004 (ao qual o 4120/2003 foi
apensado), que deu o seguinte tratamento à matéria:
(...)
3. Recomendar ao gestor a adoção imediata de providência para o correto enquadramento dos servidores mencionados no corpo da análise da defesa oral, bem como dos
demais que se encontrarem na mesma condição, com elaDiário Oficial de Contas

boração de estudo individualizado dos padrões de vencimentos, no mês que antecedeu a entrada em vigor do plano de salários (PCS).
Como se seguiu, a matéria foi novamente tratada no Processo TC 4044/2006 referente à Auditoria Ordinária realizada no
Instituto de Defesa Agropecuária Florestal (IDAF), em outubro de 2006.
Encerrados os trabalhos da equipe, o Relatório de Auditoria assim dispôs:
5. 7.2 Ascensão de servidor para cargo de nível superior sem concurso público
5. 7.2.1 Indícios de irregularidades - ofensa ao princípio da Legalidade, Impessoalidades insculpidos no caput, do art. 37,
da C.F/88.
Ordenador de despesas: Paulo Sérgio de Azevedo (01/01 a 31/12/05)
O Decreto n. 3.157-N/91, homologou a Resolução n. 10/90, que aprovou o Plano Integrado de Cargos, Salário e Benefícios
– PICSB de 1991. Esse Plano organizou a estrutura ocupacional do Órgão em Grupos Ocupacionais e Cargos gerenciais e de
assessoramento. ‘As fls. 20 do PICSB/91, encontra-se a Tabela 1, a qual destrincha a composição dos Grupos Ocupacionais
e respectivos Cargos. (Doc.13)
Nome

Data de Ad- Cargo
Enquadramento
missão IniInicial
cial
L a e r s i o 13/08/1982 D e s e - Em 01/10/86 Conforme Dec.2.
Melchianhista
340-N/86, Res. 93/86, foi enquadrado no Cargo de Desenhista Especialides da
zado, G-7, Nível IV. Obs. Cargo TécniSilva
co de (2º Grau)

Enquadramento

Reenquadramento

Em 01/08/91, Conforme Dec.
3.157-N/91, Res. 010/90, foi
reenquadrado no Cargo de
Técnico de Cartografia II,
ref.38. Obs. Nível Superior

Em 28/06/02, Conforme
Dec. L.C. 245/02, foi enquadrado no Cargo de
Técnico de Cartografia II,
ref.55.

[...]
No grupo Ocupacional - Finalístico nos Cargos de Nível de 2º Grau, existe o cargo de Técnico de Cartografia I. Dentre as funções deste cargo encontra-se a função de Desenhista de Especializado, cargo este ocupado pelo servidor deste 1986. Contudo, em 1991, como se depreende da leitura do quadro acima que o servidor foi reenquadrado no Grupo Finalístico - Cargo de Nível Superior (Técnico de Cartografia 11) de forma irregular, pois a figura jurídica da ascensão foi banida do ordenamento jurídico constitucional com a edição da Carta Magna de 1988. Trata-se de um novo cargo com funções e atribuições
técnicas de maior complexidade, que exige provimento originário, instituto que só é possível, através de concurso público.
Tal instituto- o reenquadramento feito pelo IDAF- desrespeita ao art. 37. 11, da Carta Magna de 1988 que baniu de nosso
ordenamento jurídico qualquer forma de provimento de cargo público, isolado ou de carreira, que não seja através de concurso público de provas ou de provas e títulos. Para o cargo isolado, o concurso público é exigido em qualquer hipótese, para o de carreira, o certame impõe-se para a classe inicial do cargo, enquanto que, para os níveis subsequentes em que ela se
escalona, a investidura se dará por “promoção”. (Grifo nosso).
www.tce.es.gov.br
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Inexistem, portanto, no sistema jurídico brasileiro pós
Constituição de 88, formas de investidura em cargo público
antes admitidas - como a ascensão e a transferência, por
exemplo - que possibilitavam o ingresso do servidor em
carreiras diversas daquela para a qual havia prestado concurso. A inexigibilidade de concurso público para acesso ficou restrita, segundo a Constituição, aos cargos comissionados declarados de livre nomeação e exoneração.
Eis o teor do Art. 37, 11 da Constituição Federal:
“Art. 37- 11- a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração.”
Observe-se a opinião de alguns constitucionalistas e administrativistas nacionais sobre o que preceitua o dispositivo
transcrito de Alexandre Morais:
“[ ... ] a partir da Constituição de 88, a absoluta imprescindibilidade do concurso público não se limita à hipótese singular de primeira investidura em cargos, funções ou empregos públicos, impondo-se às pessoas estatais, como regra geral de observância compulsória, inclusive nas hipóteses de transformação de cargos e a transferência de servidores para outros cargos ou para categorias funcionais diversas das iniciais, que, quando desacompanhada de prévia realização do concurso público de provas ou de provas
e títulos, constituem formas inconstitucionais de provimento no serviço público, pois implicam o ingresso do servidor em cargos diversos dos quais foi legitimamente admitido. Dessa forma, claro o desrespeito constitucional para investiduras derivadas de prova de títulos e da realização de concurso interno, por óbvia ofensa ao princípio isoDiário Oficial de Contas

nômico.”
E conclui:
“ ... a investidura em cargos ou empregos públicos depende de aprovação prévia em concurso público de provas
ou de provas e títulos, não havendo possibilidade de edição de lei que, mediante agrupamento de carreiras, opere transformação em cargos, permitindo que os ocupantes
dos cargos originários fossem investidos nos cargos emergentes de carreira diversa daquela para a qual ingressaram
no serviço público, sem concurso público.”
(Moraes, Alexandre de Direito Constitucional. 5 ed revista
e ampliada. São Paulo: Atlas, 1999. Pág. 307).
Os autos da Auditoria (TC 4044/2006) foram apensados
ao processo da Prestação de Contas Anual do Município
(PCA), TC 1235/2006, para julgamento em conjunto.
Com isso a matéria levantada na Auditoria foi tratada no
Acórdão 518/2009, resultando no julgamento irregular das
contas do Ordenador de Despesas de 2005, apenado com
multa de 500 VRTE’s, em razão da Ascensão de servidor para cargo de nível superior sem concurso público e demais
irregularidades dos autos e anexos:
Processo TC 1235/2006 (PCA)
Acórdão TC 518/2009
(...)
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no primeiro
dia do mês de outubro de dois mil e ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no primeiro dia do mês de outubro
de dois mil e nove, por unanimidade, acolhendo o voto do
Relator, Conselheiro Enivaldo Euzébio dos Anjos:
www.tce.es.gov.br

1. Julgar irregulares as contas apresentadas, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Sérgio de Azevedo, Ordenador de
Despesas do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal
do Estado do Espírito Santo no exercício de 2005, com base no artigo 59, inciso III, alínea “a”, c/c o artigo 62, ambos
da Lei Complementar nº 32/93, apenando-o com multa
no valor correspondente a 500 (quinhentos) VRTE, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro Estadual, nos termos do artigo 169 do Regimento Interno deste Tribunal,
tendo em vista os seguintes procedimentos irregulares:
Do Relatório de Auditoria (Processo TC-4044/06)
1.1. Contrato aditivado além do prazo legal – infringência
ao artigo 3º, caput, artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93
c/c os artigos 2º e 3º, do Decreto Estadual nº 1.527-R/2005;
1.2. Ascensão de servidor para cargo de nível superior
sem concurso público – infringência aos princípios da Legalidade e Impessoalidade, previstos no artigo 37, caput,
da Constituição Federal. (Grifo nosso).
A referida Decisão foi objeto de Recurso de Reconsideração e a matéria seguiu tratada no processo TC 111/2010,
onde foi prolatado o Acórdão TC-396/2011, decisão terminativa do feito:
Processo TC 111/2010 (Recurso de Reconsideração)
Acórdão TC 396/2011
(...)
Considerando que, consoante o mencionado Acórdão, foi
o Recorrente apenado com multa no valor correspondente
a 500 (quinhentos) VRTE, tendo em vista os seguintes procedimentos irregulares:
1.1. Contrato aditivado além do prazo legal - infringência ao
artigo 3º, caput, artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 c/c
Quarta-feira, 16 de maio de 2018
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os artigos 2º e 3º, do Decreto Estadual nº 1.527-R/2005;
1.2. Ascensão de servidor para cargo de nível superior sem
concurso público -infringência aos princípios da Legalidade
e Impessoalidade, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal.
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no primeiro
dia do mês de setembro de dois mil e onze, à unanimidade,
acolhendo o voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, que acompanhou a manifestação do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Preliminarmente, conhecer do Recurso de Reconsideração interposto, para, no mérito, dar-lhe provimento, reformulando o V. Acórdão atacado, para considerar regulares
com ressalva as contas analisadas, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Sérgio de Azevedo, Ordenador de Despesas
do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito
Santo no exercício de 2005, dando-lhe a devida quitação,
com base nos artigos 59, inciso II, e 60, ambos da Lei Complementar nº 32/93;
2. Recomendar ao atual gestor do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo
- IDAF a adoção imediata de providência para o correto
enquadramento dos servidores mencionados no corpo
da análise da defesa oral (Processo TC-1335/2004), bem
como dos demais que se encontrarem na mesma condição, com elaboração de estudo individualizado dos padrões de vencimentos, no mês que antecedeu a entrada em vigor do plano de salários (PCS), e que seja informado nestes autos, bem assim naqueles do Processo TC
1335/2004, as medidas tomadas pela Direção da IDAF e o
resultado delas decorrente.
Diário Oficial de Contas

Esse segundo tratamento dado à matéria (ascensão de cargo público no IDAF sem concurso público) foi objeto de irresignação do Representante, haja vista o douto Parquet
do Ministério Público do Estado do Espírito Santo ter constatado que até o momento a administração do IDAF ainda não promoveu o alinhamento da Instituição para com
os termos da Recomendação proferida no Acórdão TC
396/2011: “adoção imediata de providência para o correto
enquadramento dos servidores mencionados no corpo da
análise da defesa oral (Processo TC-1335/2004), bem como dos demais que se encontrarem na mesma condição,
com elaboração de estudo individualizado dos padrões de
vencimentos, no mês que antecedeu a entrada em vigor do
plano de salários (PCS)” (...).
Como informou o Parquet na inicial da Representação:
Após realização de diligências e juntada aos autos dos documentos requisitados, verificou-se que o r. Acórdão TC396/2011 continua sendo descumprido pelo IDAF, que a
pretexto de conferir os direitos de contraditório e ampla
defesa aos servidores, sistematicamente descumpre a determinação dessa Corte de Contas.
Como se extrai ainda da documentação que acompanha a
inicial (Representação), a matéria apresenta repercussão.
Eis que consta que no IDAF seriam 33 servidores beneficiados com ascensão funcional, nos mesmos moldes tratados no Acórdão TC 396/2011. É o que se extrai do trecho abaixo, da peça complementar que acompanha a petição inicial:
Peça Complementar 9991/2017 (que acompanha a petição inicial):
(...)
As folhas 237/239, a unidade de recursos humanos do
www.tce.es.gov.br

IDAF relata todos os servidores que teriam sido beneficiados com ascensão funcional ilegal (aparentemente, 33
servidores).
Nessa linha, depreende-se que os elementos ressaltados
são suficientes para a constatação da materialidade e da
relevância da matéria.
Ainda, cumpre frisar que o presente tema já foi objeto de
Auditoria Ordinária (julgada no Acórdão TC 396/2011) e
Inspeção (julgada no Acórdão 254/2011) e ainda assim a
irregularidade mostra persistir, a exigir a necessidade de
atuação desta Corte de Contas.
A outro giro, conforme se extrai do Plano Anual de Fiscalização (PAF) 2018, esta Secretaria conta com a previsão
do consumo de 4.188 horas e 5 auditores, para execução
de 14 fiscalizações planejadas e contas do governo, já havendo sinais da necessidade de revisão do planejamento e
eventual cancelamento de fiscalização planejada.
Nessa perspectiva, a opção que se mostra mais adequada
ao tratamento da matéria é a requisição de documentos
à administração do IDAF, em especial a relação de todos
os servidores beneficiados pelo Plano Integrado de Cargos, Salário e Benefícios, PICSB, aprovado pela Resolução
10/90, a qual foi homologada pelo Decreto n. 3.157-N/91,
acompanhadas das respectivas fichas funcionais, a permitir posterior análise e instrução do feito, a ser processada
na presente Representação.
Assim, neste momento processual, acompanhando a proposta da área técnica, decido monocraticamente, notificar
o Diretor Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e
Florestal do Espírito Santo – IDAF, para que no prazo de até
30 (trinta) dias envie a esta Corte de Contas: a relação de
todos os servidores do órgão beneficiados pelo Plano InteQuarta-feira, 16 de maio de 2018
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grado de Cargos, Salário e Benefícios, PICSB (aprovado pe-

Decisão Monocrática 00682/2018-9

la Resolução 10/90, a qual foi homologada pelo Decreto n.

Processo: 07110/2008-1

3.157-N/91), acompanhada das respectivas fichas funcio-

Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Denúncia

nais dos servidores nela constantes e endereço atualizado,

UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Alegre

cópia da Resolução 10/90, do Decreto n. 3.157-N/91 e do
PICSB, bem como demais documentos que entender necessários à apreensão da matéria.
Registro que, na forma do artigo 391 do Regimento Interno
desta Corte de Contas, “o Tribunal poderá fixar multa diária de até R$ 1.000,00 (mil reais) nos casos em que o descumprimento de diligência ou de decisão puder ocasionar
dano ao erário ou impedir o exercício das ações de controle externo”.
III DECISÃO
Por todo o exposto, DECIDO NOTIFICAR o Diretor Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do
Espírito Santo - IDAF, senhor JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR, para que no prazo de até 30 (trinta) dias envie a
esta Corte de Contas: a relação de todos os servidores do
órgão beneficiados pelo Plano Integrado de Cargos, Salário e Benefícios, PICSB (aprovado pela Resolução 10/90, a
qual foi homologada pelo Decreto n. 3.157-N/91), acompanhada das respectivas fichas funcionais dos servidores
nela constantes e endereço atualizado, cópia da Resolução
10/90, do Decreto n. 3.157-N/91 e do PICSB, bem como
demais documentos que entender necessários à apreensão da matéria, sob o alerta de que o não atendimento é
passível de multa.
Vitória, 14 de maio de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Diário Oficial de Contas

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Parte: IRANETE MARIA FURTADO MACEDO
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRE – EXERCÍCIO 2005 QUITAÇÃO À SENHORA IRANETE MARIA FURTADO MACEDO – DEVOLVER AO MPEC PARA REGISTROS – ARQUIVAR.
I RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Denúncia apresentada pelo Chefe da Procuradoria de Justiça de Contas, respaldado
no Ofício – OF/PMAL/N° 615/2008, acompanhado de documentação, encaminhados e protocolizados neste Tribunal
em 07/11/2008, pelo senhor Sandro Barbosa Sgrancio, Promotor da 2º Promotoria de Justiça de Alegre, solicitando
a realização de auditoria no Fundo Municipal de Saúde de
Alegre, em razão de indícios de irregularidades, sob a responsabilidade da senhora Iranete Maria Furtado Macedo.
O Acórdão TC – 711/2014 - Plenário, às fls. 1078/1094,
condenou a senhora Iranete Maria Furtado Macedo ao pagamento de multa no valor de 1000 VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 21/01/2015 (fl. 1122), e que conforme Termo de Verificação 00037/2018-7 (fls.1138/1139) expedido
pela Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas houve o recolhimento integral da multa aplicada a responsável
Iranete Maria Furtado Macedo.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimenwww.tce.es.gov.br

to 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 01944/2018-3 (fl.1141), no qual pugnou pela quitação à responsável senhora Iranete Maria Furtado Macedo, nos seguintes termos:
[...]
EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso de
suas atribuições institucionais, manifesta-se nos seguintes
termos.
O Acórdão TC – 711/2014 - Plenário[1] condenou Iranete
Maria Furtado Macedo em multa pecuniária no valor correspondente a 1.000 VRTE’s.
Infere-se da informação às fls. 1.122 que o trânsito em julgado do acórdão supracitado consumou-se em 21/01/2015.
Consta às fls. 1.138/1.139 o Termo de Verificação nº
00037/2018-7 expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas que certifica o recolhimento integral
da multa aplicada à responsável supramencionada.
Isso posto, com fulcro no art. 148 da Lei Complementar
621/2012, o Ministério Público de Contas pugna seja expedida a devida QUITAÇÃO à responsável e posterior arquivamento do feito, na forma do art. 330, I e IV, do RITCEES, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de contas para os devidos registros no sistema
de cobrança do E-TCEES.
[...]
II FUNDAMENTOS
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
Quarta-feira, 16 de maio de 2018
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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 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
(PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75), 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 houve o recolhimento integral da multa aplicada a responsável Iranete Maria
Furtado Macedo, torna-se encerrado o procedimento de
acompanhamento e monitoramento de cobrança, razão
pela qual deverá ser arquivado, procedendo-se à baixa do
débito e da responsabilidade.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos
jurídicos pronunciados pelo MPC na integralidade e, com
fulcro no art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda
Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
EXPEÇO a devida QUITAÇÃO à senhora Iranete Maria Furtado Macedo e DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo, nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES.
Antes, contudo, publique-se esta decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os
devidos registros, conforme o solicitado.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Diário Oficial de Contas

Decisão em Protocolo 00164/2018-7

Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

com a Instrução Técnica Conclusiva, Parecer Ministerial
e voto do Relator, e tendo sido o processo incluído em
pauta para julgamento na 14ª sessão da Primeira Câmara do dia 09/05/2018, impõe-se observar o rito definido
pela legislação pertinente, estando vedada a juntada irrestrita e extemporânea de documentos, em homenagem aos preceitos do devido processo legal.

Trata-se do protocolo 06099/2018-9 interposto pela senhora Stella Matutina do Socorro Teixeira Dias requerendo a juntada de documento aos autos do TC 07085/20168 que trata de Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Viana.

Não obstante, cabe registrar o que prelecionam o art. 61
da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica
do TCEES) e o art. 328 do Regimento Interno do TCEES,
que oportunizam às partes a apresentação de novos documentos por ocasião da sustentação oral. Vejamos:

Ocorre, na presente etapa processual não cabe à juntada
do referido documento, pois o presente feito a que se refere - TC 07085/2016-8 ainda carece de julgamento e se
encontra com a instrução processual encerrada.

Lei Complementar Estadual 621/2012

Protocolo(s): 06099/2018-9
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 09/05/2018 11:19

Logo, tem lugar à vedação contida no artigo 321, §2º da
Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES),
a saber:
Art. 321. Considera-se terminada a etapa de instrução
do processo no momento em que a unidade técnica
emitir a instrução técnica conclusiva.
§ 1º Após o seu encerramento, a instrução processual só
poderá ser reaberta por despacho fundamentado do Relator ou por deliberação do colegiado, de ofício ou a pedido das partes ou do Ministério Público junto ao Tribunal, para a realização de diligências.
§ 2º Encerrada a instrução, somente será admitida a
juntada de documentos na forma do artigo 61 da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e artigo 328 deste
regimento. [g.n.]
Portanto, já tendo sido abastecido o TC 07085/2016-8
www.tce.es.gov.br

Art. 61. A fase de apreciação ou de julgamento observará
as normas previstas para cada espécie de procedimento
submetido ao Tribunal, na forma desta Lei Complementar e do Regimento Interno.
Parágrafo único. As partes poderão produzir sustentação oral, desde que requerida previamente, sendo permitida a juntada de documentos.
Resolução TC 261/2013
Art. 328. Por ocasião da sustentação oral, as partes poderão juntar documento novo.
§ 1º Considera-se documento novo aquele preexistente, mas ignorado ou inacessível ou, ainda, aquele que,
mesmo produzido após a defesa, contribua para a verdade material.
§ 2º Requerida a apresentação de documento novo por
ocasião da sustentação oral, caberá ao Relator a verificação do atendimento ao parágrafo anterior como condição de juntada aos autos, podendo adiar o julgamento do processo ou determinar o cumprimento de diligênQuarta-feira, 16 de maio de 2018
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cias que entender pertinentes. [g.n.]
Por todo exposto e com fulcro nas competências outorgadas pelo art. 288, inciso II, III e VII do RITCEES, INDEFIRO o requerimento formulado pela interessada, dando-lhe CIÊNCIA da possibilidade de renovação do pleito nos
termos acima demonstrados.
Por fim, publique-se no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, nos moldes do art. 62 da Lei Orgânica do TCEES e dos
artigos 359, inc. III e 360 do RITCEES, trasladando-se cópia desta Decisão para o TC 07085/2016-8.
Em 09 de maio de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro

Decisão em Protocolo 00166/2018-6
Protocolo(s): 04508/2018-1
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 09/05/2018 13:45
Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Trata-se do protocolo 04508/2018-1 interposto pelo
prefeito de Anchieta, Senhor Fabrício Petri requerendo
prorrogação de prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data deste protocolo, para encaminhamento da prestação
de contas anual de governo - PCA de 2017 e prestação de
contas mensal - PCM de 2018.
Justifica o pedido alegando alguns problemas relacionados a fechamento de inventário, bem como inconsistências contábeis e de sistema de informação.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Controle Externo
Diário Oficial de Contas

de Contabilidade e Economia – NCE foi elaborada a manifestação Técnica 00269/2018-2 com a proposta de indeferimento do pleito, pelos seguintes fundamentos:

mentadas na Instrução Normativa 43/2017 e Regimento
Interno, não havendo hipótese de prorrogação, INDEFIRO o pleito, dando-lhe CIÊNCIA.

Trata o ofício 65/2018 subscrito pelo prefeito de Anchieta, de solicitação de prorrogação de prazo de 15 dias, a
contar da data deste protocolo, para encaminhamento
da prestação de contas anual de governo de 2017 e PCM
de 2018.

Por fim, publique-se no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, nos moldes do art. 62 da Lei Orgânica do TCEES e dos
artigos 359, inc. I e 360 do RITCEES, devendo, posteriormente ser encaminhado ao NCE para ciência e posterior
arquivamento.

Em síntese foi alegado alguns problemas relacionados
a fechamento de inventário, bem como inconsistências
contábeis e de sistema de informação.

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Em consulta ao sistema CidadES foi confirmado o não encaminhamento da PCA de 2017, do prefeito, cujo vencimento é 31/03/2018, bem como de prestações de contas mensais, sendo o último mês homologado o mês
14/2017. A abertura e os meses 01 e 02/2018 possuem
prazo final de encaminhamento em 02/04/2018.
O encaminhamento dos dados, as datas limites de cumprimento da obrigatoriedade, bem como as sanções cabíveis, têm embasamento na regulamentação do TCEES,
a saber, RITCEES e IN 43/2017, todas aprovadas pelo Plenário, não havendo hipóteses de prorrogação de prazos.
Desta forma, propomos indeferir o pedido dando-se ciência ao interessado, e, após, que o expediente seja encaminhado ao NCD para arquivamento.
Cumpre esclarecer que o presente pleito foi protocolizado nesta Corte de Contas em 10/04/2018 e, na conforme disposto pelo NCE o vencimento para apresentação
da PCA de 2017 se deu em 31/03/2018 e o prazo final para o encaminhamento da PCM é 02/04/2018. Portanto,
constata-se que o pleito se deu extemporaneamente e,
por fim, considerando que as datas limites estão regulawww.tce.es.gov.br

Decisão em Protocolo 00168/2018-5
Protocolo(s): 05682/2018-8
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 10/05/2018 15:28
Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Trata-se do protocolo nº 05682/2018-8 interposto pelo senhor Geder Camata e pela senhora Vanda Camata
requerendo a juntada de documentos aos autos do TC
02406/2014-9 que se trata de Tomada de Contas Especial encaminhada pelo Controle Interno do Município de
Marilândia referente a supostas irregularidades na prestação de contas do programa social “Morar com Dignidade”.
Ocorre que, na presente etapa processual não cabe à
juntada dos referidos documentos, pois o presente feito
a que se refere - TC 02406/2014-9 já foi julgado (Acórdão TC 1204/2017 – Primeira Câmara) e se encontra
com a instrução processual encerrada.
Logo, tem lugar à vedação contida no artigo 321, §2º da
Quarta-feira, 16 de maio de 2018
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Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES),
a saber:
Art. 321. Considera-se terminada a etapa de instrução
do processo no momento em que a unidade técnica
emitir a instrução técnica conclusiva.
§ 1º Após o seu encerramento, a instrução processual só
poderá ser reaberta por despacho fundamentado do Relator ou por deliberação do colegiado, de ofício ou a pedido das partes ou do Ministério Público junto ao Tribunal, para a realização de diligências.
§ 2º Encerrada a instrução, somente será admitida a
juntada de documentos na forma do artigo 61 da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e artigo 328 deste
regimento. [g.n.]
Portanto, já tendo sido abastecido o TC 02406/2014-9
com a Instrução Técnica Conclusiva, Parecer Ministerial,
voto do Relator e Acórdão TC 01204/2017-1, conforme
julgamento ocorrido na 4ª sessão ordinária da Primeira
Câmara em 27/09/2017, impõe-se observar o rito definido pela legislação pertinente, estando vedada a juntada
irrestrita e extemporânea de documentos, em homenagem aos preceitos do devido processo legal.
Outrossim, não há que se cogitar a juntada nos autos
do TC 09149/2017-6 que se trata de Embargos de Declaração interpostos pelo senhor Geder Camata e senhora Vanda Bongiovanni Camata em face do Acórdão
1204/2017-1, pois o referido processo foi incluído em
pauta para julgamento na 15ª sessão da Primeira Câmara do dia 16/05/2018, estando também com a instrução
processual encerrada.
Não obstante, cabe registrar o que prelecionam o art. 61
da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica
Diário Oficial de Contas

do TCEES) e o art. 328 do Regimento Interno do TCEES,
que oportunizam às partes a apresentação de novos documentos por ocasião da sustentação oral. Vejamos:

Por todo exposto e com fulcro nas competências outorgadas pelo art. 288, inciso II, III e VII do RITCEES, INDEFIRO o requerimento formulado pelos interessados.

Lei Complementar Estadual 621/2012

Por fim, publique-se no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, nos moldes do art. 62 da Lei Orgânica do TCEES e
dos artigos 359, inc. III e 360 do RITCEES, trasladando-se cópia desta Decisão para o TC 02406/2014-9 e TC
09149/2017-6.

Art. 61. A fase de apreciação ou de julgamento observará
as normas previstas para cada espécie de procedimento
submetido ao Tribunal, na forma desta Lei Complementar e do Regimento Interno.
Parágrafo único. As partes poderão produzir sustentação oral, desde que requerida previamente, sendo permitida a juntada de documentos.
Resolução TC 261/2013
Art. 328. Por ocasião da sustentação oral, as partes poderão juntar documento novo.
§ 1º Considera-se documento novo aquele preexistente, mas ignorado ou inacessível ou, ainda, aquele que,
mesmo produzido após a defesa, contribua para a verdade material.
§ 2º Requerida a apresentação de documento novo por
ocasião da sustentação oral, caberá ao Relator a verificação do atendimento ao parágrafo anterior como condição de juntada aos autos, podendo adiar o julgamento do processo ou determinar o cumprimento de diligências que entender pertinentes. [g.n.]
Ocorre que, como se trata de processo de Embargos de
Declaração, tem lugar o § 8º do artigo 327 da Resolução
TC nº 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo) onde
aduz que não se admitirá sustentação oral no julgamento ou apreciação de consulta, prejulgado, embargos de
declaração, agravo ou questões de ordem.
www.tce.es.gov.br

Em 14 de maio de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro

Decisão em Protocolo 00173/2018-6
Protocolo(s): 06128/2018-1
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 15/05/2018 15:33
Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Ref.: processo TC 02507/2018-9
Trata-se do protocolo 06128/2018-1 no qual o “Consórcio Vagou Cachoeiro”, devidamente constituído por Rota Indústria e Comércio Ltda e por FACOM – F. de Almeida
Construções Ltda, requer:
[...] (A) A juntada da presente petição e dos documentos que a acompanham aos autos da representação nº
02507/018-9, vinculando os advogados para fins de representação processual;
(B) O deferimento do pedido de disponibilização aos procuradores assinados o final da versão digitalizada dos
autos da representação nº 02507/2018-9 (inclusive os
apensos, se houver);
Quarta-feira, 16 de maio de 2018
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(C) A concessão do direito de defesa oral no momento
que anteceda ao julgamento do presente processo, nos
termos do art. 61, parágrafo único da Lei n. 621/2012;
(D) Por fim, requer o Peticionário que as intimações de
todos os atos processuais sejam publicadas em nome dos
advogados RAFAEL ANTÔNIO TARDIN, OAB/ES sob o nº
11.647, KARINA DEBORTOLI, OAB/ES sob o nº 10.137
e GEFERSON OEDRO ZONTA GOMES, OAB/ES sob o nº
18.044, sob pena de nulidade.
[...]
O requerente justifica o pleito alegando que o Município
de Cachoeiro de Itapemirim classificou em primeiro lugar
a proposta comercial apresentada pelo Consórcio Vagou
Cachoeiro na licitação Concorrência Pública 001/2018
tendo por objeto a outorga da concessão para prestação
de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo público no município de Cachoeiro de Itapemirim.
O processo TC 2507/2018-9 trata-se de representação,
com pedido de suspensão cautelar do certame, formulada pelo senhor Gustavo Fonseca Moraes, em que narra
a existência de indícios de irregularidades no âmbito da
concorrência pública instaurada pelo Edital 1/2018, por
meio do qual a Prefeitura do Município de Cachoeiro de
Itapemirim visa à concessão dos serviços de estacionamento rotatitvo pago de veículos automotores e similares
nas vias e logradouros públicos do Município, em regime
de empreitada integral e em lote único.
No processo em questão, por meio da Decisão Monocrática 00565/2018-2 (evento 33), ratificada pela Decisão
00927/2018-8 (evento 59) foi deferida a concessão de
medida cautelar, determinando a suspensão imediata da
Diário Oficial de Contas

Concorrência Pública 001/2018.
Desse modo, relativamente à empresa vencedora do certame (classificada em primeiro lugar - publicado no Diário do Município de Cachoeiro de Itapemirim na data de
06/03/2018 e no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo
em 06/03/2018 – evento 52), Consórcio Vagou Cachoeiro,
reconheço sua legitimidade passiva, na medida em que
qualquer decisão prolatada, em relação à licitação sob
exame, apresenta plausível probabilidade de repercutir
na esfera obrigacional e/ou patrimonial da mesma, fazendo-se mister garantir-lhe o contraditório e a ampla defesa.
Assim, DEFIRO o pleito formulado pelo requerente e
determino a juntada de procuração aos autos do TC
02507/2018, devendo a Secretaria das Sessões incluir o
Consórcio Vagou Cachoeiro como terceira interessada no
processo em questão.
Em relação ao pedido de cópias do processo, tendo em
vista o direito assegurado ao interessado de acesso ao inteiro teor dos autos, bem como o direito de extrair cópia
das peças, a suas expensas, DEFIRO O PEDIDO, na forma
dos arts. 265 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal, indicando, desde logo, o NCD como local adequado
para o acesso aos autos.
Por fim, solicito que as intimações dos atos referentes a
este processo sejam feitas exclusivamente em nome do
seu patrono, na forma do requerimento em anexo.
Por fim, que seja PUBLICADA a presente decisão e dada CIÊNCIA ao requerente, encaminhando-se este protocolo à SGS para que seja JUNTADO ao processo TC
02507/2018-9.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
www.tce.es.gov.br
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Atos da Secretaria Geral de Controle Externo

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

DECISÃO SEGEX 00221/2018-1
É de competência da Segex planejar, organizar, coordenar, orientar, gerenciar, dirigir, supervisionar
e avaliar, por intermédio das suas unidades subordinadas, todas as atividades, projetos e resultados
relativos à área técnica de controle externo;
Além de emitir notas técnicas orientando suas unidades subordinadas, objetivando uniformizar técnicas e padrões nas fiscalizações e análise de contas; propor diretrizes relativas ao controle externo
a cargo do Tribunal;
À Segex compete também promover o chamamento de responsável aos autos, para o exercício do
contraditório em matérias relacionadas à atividade de controle externo, até a fase de instrução
conclusiva do processo, exceto quando se tratar
dos chefes dos Poderes Executivo estadual, Legislativo estadual e Judiciário, do Ministério Público,
do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, hipóteses em que os autos serão encaminhados para o respectivo Conselheiro relator; entre outras
ações de acordo com Regimento Interno.

Telefone: (027) 3334-7626

Diário Oficial de Contas

PROCESSO: 06472/2017-8
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
UG: PMPK - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
PARTES: AMANDA QUINTA RANGEL, RUY CANDIDO ATHAYDE, MIGUEL ANGELO LIMA QUALHANO, WALDEMAR ORNELAS FERREIRA, DILZERLY MIRANDA MACHADO TINOCO,R. L. MANHAES CONSTRUCOES EIRELI - ME
PROCURADORES: BRUNA DEL ROSSO NEMER (OAB: 13874-ES), MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO (OAB: 15081-ES), JORGE ANTONIO GONCALVES (OAB: 15385-ES), MARIA PAULA NIPPES TONINI, VALÉRIA APARECIDA SILVA, MÁRCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONÇALVES
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e
358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR os Senhores:
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Miguel Ângelo Lima Qualhano
Secretário Municipal de Obras
Ruy Cândido Athayde
Fiscal do contrato
R.L. MANHÃES CONSTRUÇOES EIRELI-ME
Empresa contratada
Ruy Cândido Athayde
Fiscal do contrato
R.L. MANHÃES CONSTRUÇOES EIRELI-ME
Empresa contratada

SUBITENS/ IRREGULARIDADES
2.1.a Pagamento indevido relativo à Instalação, Mobilização/Desmobilização de Obra.

2.1.b Pagamento indevido relativo ao transporte local com basculante de 5 m³, rodovia não pavimentada
2.1.c Pagamento indevido relativo à compactação de
aterros 100% PN
2.1.d Pagamento indevido relativo ao tapume de madeira compensada resinada
2.1.e Pagamento indevido relativo à placa de obra padrão PMPK e ao galpão de obra para serraria, carpintaria, corte e armação
2.1.f Pagamento indevido relativo ao reservatório de
poliestileno de 1000 L, inclusive suporte de madeira

IMPORTÂNCIA DEVIDA
R$
VRTE
18.327,38
5.751,57

22.646,90

7.107,14

6.077,91

1.907,39

13.380,42

4.199,10

3.045,90

955,88

2.516,53

789,75

para que, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, apresentem individual ou coletivamente, alegações de defesa, bem
como os documentos que entender(em) necessários, e/ou recolham as importâncias devidas, em razão dos indicativos
www.tce.es.gov.br
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de irregularidade apontados na Instrução Técnica Inicial
230/2018-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, da Manifestação Técnica 303/2018-6,
bem como da Instrução Técnica Inicial 230/2018-1, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;

blicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.

Fica o responsável advertido de que:
a) O não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal);

RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

b) A comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica deste Tribunal;

DECISÃO SEGEX 00232/2018-1
PROCESSO: 01860/2018-5

d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;

PARTE: PABLO FERRACO ANDREAO

Diário Oficial de Contas

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico nº 316/2018, bem
como da Instrução Técnica Inicial nº 239/2018, juntamente com o Termo de Notificação.

À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.

c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;

e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente pu-

316/2018, referente à previsão, no Edital do Concurso,
do requisito para os cargos “Operador de Saneamento”.

CLASSIFICAÇÃO: EDITAL DE CONCURSO
EXERCÍCIO: 2018
UG: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no
art.63, inciso III, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
47, inciso IV, e 358, III, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, NOTIFICAR o Sr. Pablo Ferraço Andreão (Diretor-Presidente da CESAN), para, no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, encaminhe a esta Corte esclarecimentos ao questionamento suscitado pela Área
Técnica deste TCEES, em sede da Manifestação Técnica
www.tce.es.gov.br

c) A resposta ao termo de notificação deverá observar
o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00237/2018-2
PROCESSO: 03678/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO AUDITORIA
EXERCÍCIO: 2013
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UG: PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
PARTE: PAULO LEMOS BARBOSA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Paulo Lemos Barbosa,
nos termos do art. 134, inciso III e § 2°, c/c o art. 28 do
RITCEES, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente(m) as razões de justificativas, bem
como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 242/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 242/2018
juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
Diário Oficial de Contas

d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;

RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
PARTE: ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE

e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I e III, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
47, inciso IV, e 358, inciso I e III, ambos do Regimento
Interno deste Tribunal, CITAR e NOTIFICAR o(as) Sr(as).
ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE, nos termos
do art. 134, inciso III e § 2°, c/c o art. 28 do RITCEES, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, apresente(m) as razões de justificativas pelo descumprimento de prazo de encaminhamento, bem como encaminhe
a Prestação de Contas Anual, exercício de 2017, conforme Instrução Técnica Inicial 00214/2018-1;

f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 00214/20181 juntamente com o Termo de Citação/Notificação.

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.

Decide ainda, diante de erro material, tornar sem efeito
a Decisão SEGEX 00203/2018-3, disponibilizada no DOETCEES de 25 de abril de 2018.

RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00254/2018-6
PROCESSO: 03300/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);

EXERCÍCIO: 2017

b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;

UG: CONORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por mem-

www.tce.es.gov.br
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bro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00256/2018-5
PROCESSO: 01986/2016-6
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO AUDITORIA
Diário Oficial de Contas

UGS: PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE, PMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ, PMBSF -PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, PMC
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA, PMG -PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, PMJ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ, PML – PREFEITURA MUNICIPAL DE
LINHARES, PMM – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PMNV - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA, PMPK - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
PARTES: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO , AMANDA QUINTA RANGEL, GUERINO LUIZ
ZANON, JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR, VALDIR
MASSUCATTI, GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR, ROGERIO FEITANI, ANSELMO DANTAS, MARIO SERGIO LUBIANA, VERA LUCIA COSTA, VALDINEI COSTALONGA, JONES CAVAGLIERI, ROBERTINO BATISTA DA SILVA, GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, ERIMAR DA SILVA LESQUEVES, DAYANA MARA DOS SANTOS SILVA BIZI, MARA BROEDEL PAQUELE, ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI, ALENCAR MARIM, LUIS CLAUDIO GOMES SOUTO, ADALBERTO LOUZADA ROCHA, RONAN CESAR GODOY DA COSTA,
STEFANE LEGRAN GONCALVES VILACA MACEDO

rim e Jones Cavaglieri (Prefeitos de Barra de São Francisco e Aracruz, respectivamente) e Ronan César Godoy Costa e Clenir Sani Avanza (Secretários Municipais
de Saúde de Barra de São Francisco e Aracruz, respectivamente), ou quem os houver sucedido no cargo, para
que no prazo de15 (quinze) dias improrrogável, enviem
os Planos de Ação solicitados na Instrução Técnica Inicial
TC 0058/2017;
2) CITAR os Srs. Alencar Marim e Jones Cavaglieri (Prefeitos de Barra de São Francisco e Aracruz, respectivamente) e Ronan César Godoy Costa (Secretários Municipais de Saúde de Barra de São Francisco) e Luiz Cláudio Gomes Souto (ex-Secretários Municipais de Saúde
de Aracruz), para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis apresentem as razões de justificativas pelo descumprimento do prazo estabelecido pela DECM-0178/2017-1;
Ressalte-se que o não atendimento e/ou o não acolhimento das justificativas apresentadas à presente convocação poderá implicar em aplicação de multa prevista no artigo 135, IV e VII da Lei Complementar 621/2012,
conforme consta no artigo 13, inciso I da Resolução nº
298/2017, a ser dosada nos termos do artigo 389, inciso IV do RITCEES.

Diante do que consta dos autos e levando em consideração o teor da Instrução Técnica Inicial TC 240/2018-4
elaborado na Secretaria de Controle Externo de Saúde e
Assistência Social, DECIDE o Secretário-geral de Controle
Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I e
III, ambos do Regimento Interno deste Tribunal:

Acompanham essa decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica Inicial nº 240/2018 e do Relatório de Auditoria Consolidado TC 014/2016 a todos os responsáveis aqui elencados, bem como, individualmente aos Srs.
Alencar Marim e Ronan César Godoy Costa, o Apêndice TC 0100/2016, e aos Srs. Jones Cavaglier e Clenir Sani
Avanza, o apêndice TC 0097/2016 constantes deste Processo.

1) REITERAR A NOTIFICAÇÃO aos Senhores Alencar Ma-

Ficam os responsáveis advertidos de que:

www.tce.es.gov.br
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a) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
d) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
e) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para que se prossiga com
o feito de acordo com o trâmite regimental.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
Diário Oficial de Contas

DECISÃO SEGEX 00257/2018-1
PROCESSO: 03312/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE JAGUARÉ
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
PARTE: ELIZEU RIBEIRO DE SOUZA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I e III, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
47, inciso IV, e 358, inciso I e III, ambos do Regimento
Interno deste Tribunal, CITAR e NOTIFICAR o(as) Sr(as).
ELIZEU RIBEIRO DE SOUZA, nos termos do art. 134, inciso III e § 2°, c/c o art. 28 do RITCEES, para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, apresente(m) as
razões de justificativas pelo descumprimento de prazo
de encaminhamento, bem como encaminhe a Prestação
de Contas Anual, exercício de 2017, conforme Instrução
Técnica Inicial 00220/2018-7;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 00220/20187 juntamente com o Termo de Citação/Notificação.
Decide ainda, diante de erro material, tornar sem efeito
a Decisão SEGEX 00209/2018-1, disponibilizada no DOETCEES de 25 de abril de 2018.

mento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;

Fica o responsável advertido de que:

f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.

a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prossegui-

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,

www.tce.es.gov.br
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encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00258/2018-4
PROCESSO: 03299/2018-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMS-SJC - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
PARTE: MARIA APARECIDA BERNARDES DE ALMEIDA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I e III, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
47, inciso IV, e 358, inciso I e III, ambos do Regimento
Interno deste Tribunal, CITAR e NOTIFICAR o(as) Sr(as).
MARIA APARECIDA BERNARDES DE ALMEIDA, nos termos do art. 134, inciso III e § 2°, c/c o art. 28 do RITCEES,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis,
apresente(m) as razões de justificativas pelo descumprimento de prazo de encaminhamento, bem como encaminhe a Prestação de Contas Anual, exercício de 2017,
conforme Instrução Técnica Inicial 00212/2018-2;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 00212/20182 juntamente com o Termo de Citação/Notificação.
Decide ainda, diante de erro material, tornar sem efeito
a Decisão SEGEX 00202/2018-9, disponibilizada no DOEDiário Oficial de Contas

TCEES de 25 de abril de 2018.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;

mato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00259/2018-9

c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;

PROCESSO: 03311/2018-1

d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;

PARTE: JAIR SANDRINI

e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o forwww.tce.es.gov.br

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARÉ
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I e III, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
47, inciso IV, e 358, inciso I e III, ambos do Regimento
Interno deste Tribunal, CITAR e NOTIFICAR o(as) Sr(as).
JAIR SANDRINI, nos termos do art. 134, inciso III e § 2°,
c/c o art. 28 do RITCEES, para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, apresente(m) as razões de justificativas pelo descumprimento de prazo de encaminhamento, bem como encaminhe a Prestação de Contas Anual, exercício de 2017, conforme Instrução Técnica Inicial 00219/2018-4;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 00219/2018Quarta-feira, 16 de maio de 2018
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4 juntamente com o Termo de Citação/Notificação.
Decide ainda, diante de erro material, tornar sem efeito
a Decisão SEGEX 00208/2018-6, disponibilizada no DOETCEES de 25 de abril de 2018.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;

cia aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00260/2018-1
PROCESSO: 03803/2018-1

d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, incisos I e III, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica - TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I
e III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
- TCEES):

Diário Oficial de Contas

Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta
Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº
250/2018-8, juntamente com os Termos de Citação e de
Notificação.
ADVERTÊNCIAS:

c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;

e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observân-

NOTIFICAR o Sr. JONES CAVAGLIERI, Prefeito Municipal de Aracruz, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
improrrogáveis, encaminhe a esta Corte de Contas, por
meio do Sistema CidadES, as prestações de contas mensais referentes aos meses 12, 13 e 14 (exercício de 2017),
indicadas na Instrução Técnica Inicial nº 250/2018-8.

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
PARTE: JONES CAVAGLIERI

CITAR o Sr. JONES CAVAGLIERI, Prefeito Municipal de
Aracruz, para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar pertinentes, bem como os documentos que entender necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução
Técnica Inicial nº 250/2018-8.
www.tce.es.gov.br

a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no DiáQuarta-feira, 16 de maio de 2018
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rio Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) as respostas aos termos de citação e de notificação
deverão observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00261/2018-6

PARTE: ALENCAR MARIM
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, incisos I e III, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica - TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I
e III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
- TCEES):
CITAR o Sr. ALENCAR MARIM, Prefeito Municipal de
Barra de São Francisco, para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos
que julgar pertinentes, bem como os documentos que
entender necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial nº 251/2018-2.
NOTIFICAR o Sr. ALENCAR MARIM, Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, para que, no prazo de
15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a esta Corte de Contas, por meio do Sistema CidadES, as prestações de contas mensais referentes aos meses 12, 13 e 14
(exercício de 2017), indicadas na Instrução Técnica Inicial
nº 251/2018-2.
Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta
Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº
251/2018-2, juntamente com os Termos de Citação e de
Notificação.

PROCESSO: 03806/2018-4

ADVERTÊNCIAS:

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;

EXERCÍCIO: 2017
UG: PMBSF - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Diário Oficial de Contas

b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por peswww.tce.es.gov.br

soa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) as respostas aos termos de citação e de notificação
deverão observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução NormaQuarta-feira, 16 de maio de 2018

36

ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

tiva TC nº 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00263/2018-5
PROCESSO: 03809/2018-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMCB - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA
BARRA
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
PARTE: FRANCISCO BERNHARD VERVLOET
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, incisos I e III, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica - TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I
e III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
- TCEES):
CITAR o Sr. FRANCISCO BERNHARD VERVLOET, Prefeito
Municipal de Conceição da Barra, para que, no prazo de
15 (quinze) dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar pertinentes, bem como os documentos que entender necessários, em razão das ocorrências
constantes da Instrução Técnica Inicial nº 253/2018-1.
NOTIFICAR o Sr. FRANCISCO BERNHARD VERVLOET,
Prefeito Municipal de Conceição da Barra, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a
Diário Oficial de Contas

esta Corte de Contas, por meio do Sistema CidadES, as
prestações de contas mensais referentes aos meses 12,
13 e 14 (exercício de 2017), indicadas na Instrução Técnica Inicial nº 253/2018-1.
Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta
Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº
253/2018-1, juntamente com os Termos de Citação e de
Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
www.tce.es.gov.br

nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) as respostas aos termos de citação e de notificação
deverão observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00264/2018-1
PROCESSO: 03811/2018-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMDSL - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO
LOURENÇO
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
PARTE: ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Quarta-feira, 16 de maio de 2018
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Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, incisos I e III, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica - TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I
e III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
- TCEES):
CITAR o Sr. ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL, Prefeito Municipal de Divino São Lourenço, para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar pertinentes, bem como os documentos que entender necessários, em razão das
ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial nº
254/2018-6.
NOTIFICAR o Sr. ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL, Prefeito Municipal de Divino São Lourenço, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a
esta Corte de Contas, por meio do Sistema CidadES, as
prestações de contas mensais referentes aos meses 12,
13 e 14 (exercício de 2017), indicadas na Instrução Técnica Inicial nº 254/2018-6.
Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta
Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº
254/2018-6, juntamente com os Termos de Citação e de
Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por memDiário Oficial de Contas

bro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) as respostas aos termos de citação e de notificação
deverão observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
www.tce.es.gov.br

À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00265/2018-4
PROCESSO: 03813/2018-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMG - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
PARTE: VERA LUCIA COSTA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, incisos I e III, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica - TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I
e III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
- TCEES):
CITAR a Sra. VERA LÚCIA COSTA, Prefeita Municipal de
Guaçuí, para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar pertinentes, bem como os documentos que entender necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução
Técnica Inicial nº 255/2018-1.
NOTIFICAR a Sra. VERA LÚCIA COSTA, Prefeita Municipal de Guaçuí, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
improrrogáveis, encaminhe a esta Corte de Contas, por
meio do Sistema CidadES, as prestações de contas mensais referentes aos meses 12, 13 e 14 (exercício de 2017),
Quarta-feira, 16 de maio de 2018
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indicadas na Instrução Técnica Inicial nº 255/2018-1.
Determino a remessa, à responsável, de cópia desta
Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº
255/2018-1, juntamente com os Termos de Citação e de
Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá a responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa peDiário Oficial de Contas

los meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) as respostas aos termos de citação e de notificação
deverão observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00266/2018-9
PROCESSO: 03814/2018-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMJ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
PARTE: ROGERIO FEITANI
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, incisos I e III, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica - TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I
www.tce.es.gov.br

e III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
- TCEES):
CITAR o Sr. ROGÉRIO FEITANI, Prefeito Municipal de Jaguaré, para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar pertinentes, bem como os documentos que entender necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução
Técnica Inicial nº 256/2018-5.
NOTIFICAR o Sr. ROGÉRIO FEITANI, Prefeito Municipal
de Jaguaré, para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a esta Corte de Contas, por
meio do Sistema CidadES, as prestações de contas mensais referentes aos meses 12, 13 e 14 (exercício de 2017),
indicadas na Instrução Técnica Inicial nº 256/2018-5.
Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta
Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº
256/2018-5, juntamente com os Termos de Citação e de
Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaraQuarta-feira, 16 de maio de 2018
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ção de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;

DECISÃO SEGEX 00268/2018-8
PROCESSO: 03815/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;

EXERCÍCIO: 2017

e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;

RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) as respostas aos termos de citação e de notificação
deverão observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
Diário Oficial de Contas

UG: PMJM - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO
MONTEIRO
PARTE: SERGIO FARIAS FONSECA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, incisos I e III, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica - TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I
e III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
- TCEES):
CITAR o Sr. SERGIO FARIAS FONSECA, Prefeito Municipal
de Jerônimo Monteiro, para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos
que julgar pertinentes, bem como os documentos que
entender necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial nº 257/2018-1.
NOTIFICAR o Sr. SERGIO FARIAS FONSECA, Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, para que, no prazo de 15
(quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a esta Corte
de Contas, por meio do Sistema CidadES, a Prestação de
Contas Mensal referente ao mês 14 (exercício de 2017),
indicada na Instrução Técnica Inicial nº 257/2018-1.
Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta
Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº
257/2018-1, juntamente com os Termos de Citação e de
Notificação.
www.tce.es.gov.br

ADVERTÊNCIAS:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente puQuarta-feira, 16 de maio de 2018
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blicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) as respostas aos termos de citação e de notificação
deverão observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

pertinentes, bem como os documentos que entender
necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial nº 258/2018-4.
NOTIFICAR o Sr. GUERINO LUIZ ZANON, Prefeito Municipal de Linhares, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
improrrogáveis, encaminhe a esta Corte de Contas, por
meio do Sistema CidadES, as prestações de contas mensais referentes aos meses 12, 13 e 14 (exercício de 2017),
indicadas na Instrução Técnica Inicial nº 258/2018-4.
Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta
Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº
258/2018-4, juntamente com os Termos de Citação e de
Notificação.
ADVERTÊNCIAS:

DECISÃO SEGEX 00269/2018-2
PROCESSO: 03816/2018-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO: 2017
UG: PML - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
PARTE: GUERINO LUIZ ZANON
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, incisos I e III, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica - TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I
e III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
- TCEES):
CITAR o Sr. GUERINO LUIZ ZANON, Prefeito Municipal
de Linhares, para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar
Diário Oficial de Contas

a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
www.tce.es.gov.br

art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) as respostas aos termos de citação e de notificação
deverão observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00270/2018-5
PROCESSO: 03817/2018-2
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO: 2017
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UG: PMMF - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
FLORIANO
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
PARTE: JOAO CARLOS LORENZONI
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, incisos I e III, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica - TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I
e III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
- TCEES):
CITAR o Sr. JOÃO CARLOS LORENZONI, Prefeito Municipal de Marechal Floriano, para que, no prazo de 15
(quinze) dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar pertinentes, bem como os documentos que entender necessários, em razão das ocorrências
constantes da Instrução Técnica Inicial nº 259/2018-9.
NOTIFICAR o Sr. JOÃO CARLOS LORENZONI, Prefeito
Municipal de Marechal Floriano, para que, no prazo de
15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a esta Corte de Contas, por meio do Sistema CidadES, as prestações de contas mensais referentes aos meses 12, 13 e 14
(exercício de 2017), indicadas na Instrução Técnica Inicial
nº 259/2018-9.
Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta
Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº
259/2018-9, juntamente com os Termos de Citação e de
Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
Diário Oficial de Contas

261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
www.tce.es.gov.br

g) as respostas aos termos de citação e de notificação
deverão observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00271/2018-1
PROCESSO: 03818/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMSM - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
PARTE: DANIEL SANTANA BARBOSA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, incisos I e III, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica - TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I
e III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
- TCEES):
CITAR o Sr. DANIEL SANTANA BARBOSA, Prefeito Municipal de São Mateus, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que
julgar pertinentes, bem como os documentos que entender necessários, em razão das ocorrências constantes da
Instrução Técnica Inicial nº 260/2018-1.
NOTIFICAR o Sr. DANIEL SANTANA BARBOSA, PrefeiQuarta-feira, 16 de maio de 2018
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to Municipal de São Mateus, para que, no prazo de 15
(quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a esta Corte de
Contas, por meio do Sistema CidadES, as prestações de
contas mensais referentes aos meses 12, 13 e 14 (exercício de 2017), indicadas na Instrução Técnica Inicial nº
260/2018-1.
Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta
Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº
260/2018-1, juntamente com os Termos de Citação e de
Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no DiáDiário Oficial de Contas

rio Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) as respostas aos termos de citação e de notificação
deverão observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00273/2018-9
PROCESSO: 03820/2018-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMVV - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
PARTE: MAX FREITAS MAURO FILHO

www.tce.es.gov.br

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, incisos I e III, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica - TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I
e III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
- TCEES):
CITAR o Sr. MAX FREITAS MAURO FILHO, Prefeito Municipal de Vila Velha, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que
julgar pertinentes, bem como os documentos que entender necessários, em razão das ocorrências constantes da
Instrução Técnica Inicial nº 262/2018-1.
NOTIFICAR o Sr. MAX FREITAS MAURO FILHO, Prefeito Municipal de Vila Velha, para que, no prazo de 15
(quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a esta Corte de
Contas, por meio do Sistema CidadES, as prestações de
contas mensais referentes aos meses 12, 13 e 14 (exercício de 2017), indicadas na Instrução Técnica Inicial nº
262/2018-1.
Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta
Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº
262/2018-1, juntamente com os Termos de Citação e de
Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por memQuarta-feira, 16 de maio de 2018
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bro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) as respostas aos termos de citação e de notificação
deverão observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
Diário Oficial de Contas

À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00274/2018-3
PROCESSO: 02766/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
UGS: PMC - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA,
SEMGEPLAN - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE CARIACICA
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
PARTES: GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR, JORGE
AUGUSTO BARCELOS MEIRELES, CLAUDIA HACKBART
TEIXEIRA, TECNOSIG - TECNOLOGIA & GEOPROCESSAMENTO LTDA, MICHEL JOSE DA SILVA, BRUNO DE SOUZA LOVATTI, TEOFILO TEIXEIRA DIAS, HILANA BRUNELLI
LEITAO FERREIRA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Bruno de Souza Lovatti (Coordenador de Georreferenciamento), Teófilo Teixeira Dias (Gerente de Tecnologia da Informação), Hilana Brunelli Leitão Ferreira (Gerente de Tributos Imobiliários), Michel José da Silva (Subsecretario de Tecnologia
da Informação) e Jorge Augusto Barcelos Meireles (Pregoeiro), para que, no prazo de 10 (dez) dias improrrowww.tce.es.gov.br

gáveis, apresente(m) razões de justificativa, bem como
os documentos que entenderem necessários, em razão
das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial
00231/2018-5.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, da Manifestação Técnica 00305/2018-5,
bem como da Instrução Técnica Inicial 00231/2018-5,
juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
Quarta-feira, 16 de maio de 2018
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do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00275/2018-8
PROCESSO: 03328/2018-7

pida no art. 134, inciso III, e §2º, c/c o disposto no art.

PROCESSO: 03325/2018-3

Ocorre que, antes de efetivar o cumprimento da determinação exarada no

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

Decisum acima referido, a Secretaria-Geral das Sessões

EXERCÍCIO: 2017

(Despacho 19967/2018-1) observou que havia um erro
material com relação ao prazo para resposta às comuni-

UG: SEMOB - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE ARACRUZ

cações processuais, visto que constava o numeral 15 e,

RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

por extenso, “trinta” dias. Nesse desiderato, o processo
retornou ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE, para proceder à devida correção.
Destarte, o NCE, ante a apresentação por parte do responsável da PCA objeto dos presentes autos, propôs a
revogação da Decisão SEGEX retromencionada, com a
consequente devolução dos autos ao aludido setor, tornando, a seu juízo, dispensável a edição de nova Decisão

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

retificadora (Despacho 21938/2018-1).

EXERCÍCIO: 2017

pelo NCE, DECIDE

UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PANCAS

Feitas tais considerações, acolhendo as razões expostas
o Secretário-Geral de Controle Externo do Tribunal de

RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Contas do Estado do Espírito Santo TORNAR SEM EFEITO

PARTE: JUAREZ MENDONCA JUNIOR

A DECISÃO SEGEX 00213/2018-7, ante a apresentação

Cuida-se de processo autuado em face do descumprimento, por parte do jurisdicionado em epígrafe, do prazo previsto no art. 139, do RITCEES, e do desatendimento
ao Termo de Notificação Eletrônico para encaminhamento da Prestação de Contas Anual (PCA) de 2017.

superveniente da Prestação de Contas Anual de 2017,

Após a Instrução Técnica Inicial 00224/2018-5, foi expedida a Decisão SEGEX 00213/2018-7, ordenando a citação e notificação do gestor responsável, na forma inscul-

Diário Oficial de Contas

DECISÃO SEGEX 00276/2018-2

28, do RITCEES.

por parte do jurisdicionado em apreço, ocorrida em 24
de abril de 2018.
Sigam os autos ao NCE, para a sua continuidade.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
www.tce.es.gov.br

PARTE: WELLINGTON LOZER GIACOMIN
Cuida-se de processo autuado em face do descumprimento, por parte do jurisdicionado em epígrafe, do prazo previsto no art. 139, do RITCEES, e do desatendimento
ao Termo de Notificação Eletrônico para encaminhamento da Prestação de Contas Anual (PCA) de 2017.
Após a Instrução Técnica Inicial 00222/2018-6, foi expedida a Decisão SEGEX 00211/2018-8, ordenando a citação e notificação do gestor responsável, na forma insculpida no art. 134, inciso III, e §2º, c/c o disposto no art.
28, do RITCEES.
Ocorre que, antes de efetivar o cumprimento da determinação exarada no
Decisum acima referido, observou-se que havia um erro
material com relação ao prazo para resposta às comunicações processuais, visto que constava o numeral 15 e,
por extenso, “trinta” dias. Nesse desiderato, deveria ser
realizada a devida correção.
No entanto, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE, ante a apresentação por parte do responsável da PCA objeto dos presentes autos,
propôs a revogação da Decisão SEGEX retromencionada,
com a consequente devolução dos autos ao aludido seQuarta-feira, 16 de maio de 2018
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tor, tornando, a seu juízo, dispensável a edição de nova
Decisão retificadora (Despacho 21915/2018-9).
Feitas tais considerações, acolhendo as razões expostas
pelo NCE, DECIDE
o Secretário-Geral de Controle Externo do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo TORNAR SEM EFEITO
A DECISÃO SEGEX 00211/2018-8, ante a apresentação
superveniente da Prestação de Contas Anual de 2017,
por parte do jurisdicionado em apreço, ocorrida em 24
de abril de 2018.
Sigam os autos ao NCE, para a sua continuidade.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00277/2018-7
PROCESSO: 03329/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE PANCAS
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
PARTE: JOSE ELEOMAR FERNANDES DE SOUZA
Cuida-se de processo autuado em face do descumprimento, por parte do jurisdicionado em epígrafe, do prazo previsto no art. 139, do RITCEES, e do desatendimento
ao Termo de Notificação Eletrônico para encaminhamento da Prestação de Contas Anual (PCA) de 2017.

Diário Oficial de Contas

Após a Instrução Técnica Inicial 00225/2018-1, foi expedida a Decisão SEGEX 00214/2018-1, ordenando a citação e notificação do gestor responsável, na forma insculpida no art. 134, inciso III, e §2º, c/c o disposto no art.
28, do RITCEES.
Ocorre que, antes de efetivar o cumprimento da determinação exarada no
Decisum acima referido, observou-se que havia um erro
material com relação ao prazo para resposta às comunicações processuais, visto que constava o numeral 15 e,
por extenso, “trinta” dias. Nesse desiderato, deveria ser
realizada a devida correção.
No entanto, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE, ante a apresentação por parte do responsável da PCA objeto dos presentes autos,
propôs a revogação da Decisão SEGEX retromencionada,
com a consequente devolução dos autos ao aludido setor, tornando, a seu juízo, dispensável a edição de nova
Decisão retificadora (Despacho 21893/2018-6).

DECISÃO SEGEX 00278/2018-1
PROCESSO: 03307/2018-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEMDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DE ARACRUZ
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
PARTE: ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS
Cuida-se de processo autuado em face do descumprimento, por parte do jurisdicionado em epígrafe, do prazo previsto no art. 139, do RITCEES, e do desatendimento
ao Termo de Notificação Eletrônico para encaminhamento da Prestação de Contas Anual (PCA) de 2017.
Após a Instrução Técnica Inicial 00216/2018-1, foi expedida a Decisão SEGEX 00205/2018-2, ordenando a citação e notificação do gestor responsável, na forma insculpida no art. 134, inciso III, e §2º, c/c o disposto no art.
28, do RITCEES.

Feitas tais considerações, acolhendo as razões expostas
pelo NCE, DECIDE o Secretário-Geral de Controle Externo
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO SEGEX 00214/2018-1, ante a apresentação superveniente da Prestação de Contas
Anual de 2017, por parte do jurisdicionado em apreço,
ocorrida em 25 de abril de 2018.

Ocorre que, antes de efetivar o cumprimento da determinação exarada no

Sigam os autos ao NCE, para a sua continuidade.

No entanto, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE, ante a apresentação por parte do responsável da PCA objeto dos presentes autos,
propôs a revogação da Decisão SEGEX retromencionada,
com a consequente devolução dos autos ao aludido se-

PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
www.tce.es.gov.br

Decisum acima referido, observou-se que havia um erro
material com relação ao prazo para resposta às comunicações processuais, visto que constava o numeral 15 e,
por extenso, “trinta” dias. Nesse desiderato, deveria ser
realizada a devida correção.
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tor, tornando, a seu juízo, dispensável a edição de nova
Decisão retificadora (Despacho 21928/2018-6).
Feitas tais considerações, acolhendo as razões expostas
pelo NCE, DECIDE o Secretário-Geral de Controle Externo
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO SEGEX 00205/2018-2, ante a apresentação superveniente da Prestação de Contas
Anual de 2017, por parte do jurisdicionado em apreço,
ocorrida em 24 de abril de 2018.
Sigam os autos ao NCE, para a sua continuidade.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00279/2018-6
PROCESSO: 03326/2018-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMSB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
PARTE: RITA DE CASSIA FONTES
Cuida-se de processo autuado em face do descumprimento, por parte do jurisdicionado em epígrafe, do prazo previsto no art. 139, do RITCEES, e do desatendimento
ao Termo de Notificação Eletrônico para encaminhamento da Prestação de Contas Anual (PCA) de 2017.
Após a Instrução Técnica Inicial 00223/2018-1, foi expedida a Decisão SEGEX 00212/2018-2, ordenando a citaDiário Oficial de Contas

ção e notificação do gestor responsável, na forma insculpida no art. 134, inciso III, e §2º, c/c o disposto no art.
28, do RITCEES.
Ocorre que, antes de efetivar o cumprimento da determinação exarada no Decisum acima referido, observou-se que havia um erro material com relação ao prazo para resposta às comunicações processuais, visto que constava o numeral 15 e, por extenso, “trinta” dias. Nesse desiderato, deveria ser realizada a devida correção.
No entanto, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE, ante a apresentação por parte do responsável da PCA objeto dos presentes autos,
propôs a revogação da Decisão SEGEX retromencionada,
com a consequente devolução dos autos ao aludido setor, tornando, a seu juízo, dispensável a edição de nova
Decisão retificadora (Despacho 21930/2018-3).
Feitas tais considerações, acolhendo as razões expostas
pelo NCE, DECIDE o Secretário-Geral de Controle Externo
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO SEGEX 00212/2018-2, ante a apresentação superveniente da Prestação de Contas
Anual de 2017, por parte do jurisdicionado em apreço,
ocorrida em 23 de abril de 2018.
Sigam os autos ao NCE, para a sua continuidade.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMSMS-ES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
PARTE: BRUNA MORENO BRUM TORRES
Cuida-se de processo autuado em face do descumprimento, por parte do jurisdicionado em epígrafe, do prazo previsto no art. 139, do RITCEES, e do desatendimento
ao Termo de Notificação Eletrônico para encaminhamento da Prestação de Contas Anual (PCA) de 2017.
Após a Instrução Técnica Inicial 00210/2018-3, foi expedida a Decisão SEGEX 00201/2018-4, ordenando a citação e notificação do gestor responsável, na forma insculpida no art. 134, inciso III, e §2º, c/c o disposto no art.
28, do RITCEES.
Ocorre que, antes de efetivar o cumprimento da determinação exarada no
Decisum acima referido, observou-se que havia um erro
material com relação ao prazo para resposta às comunicações processuais, visto que constava o numeral 15 e,
por extenso, “trinta” dias. Nesse desiderato, deveria ser
realizada a devida correção.

PROCESSO: 03296/2018-1

No entanto, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE, ante a apresentação por parte do responsável da PCA objeto dos presentes autos,
propôs a revogação da Decisão SEGEX retromencionada,
com a consequente devolução dos autos ao aludido setor, tornando, a seu juízo, dispensável a edição de nova
Decisão retificadora (Despacho 21944/2018-5).

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE OR-

Feitas tais considerações, acolhendo as razões expostas

DECISÃO SEGEX 00280/2018-9

www.tce.es.gov.br
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pelo NCE, DECIDE o Secretário-Geral de Controle Externo
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO SEGEX 00201/2018-4, ante a apresentação superveniente da Prestação de Contas
Anual de 2017, por parte do jurisdicionado em apreço,
ocorrida em 03 de maio de 2018.
Sigam os autos ao NCE, para a sua continuidade.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00282/2018-8
PROCESSO: 03255/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMBE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
PARTE: LAURO VIEIRA DA SILVA
Cuida-se de processo autuado em face do descumprimento, por parte do jurisdicionado em epígrafe, do prazo previsto no art. 139, do RITCEES, e do desatendimento
ao Termo de Notificação Eletrônico para encaminhamento da Prestação de Contas Anual (PCA) de 2017.
Após a Instrução Técnica Inicial 00179/2018-3, foi expedida a Decisão SEGEX 00166/2018-6, ordenando a citação e notificação do gestor responsável, na forma insculpida no art. 134, inciso III, e §2º, c/c o disposto no art.
28, do RITCEES.
Diário Oficial de Contas

Ocorre que, antes de efetivar o cumprimento da determinação exarada no
Decisum acima referido, observou-se que havia um erro
material com relação ao prazo para resposta às comunicações processuais, visto que constava o numeral 15 e,
por extenso, “trinta” dias. Nesse desiderato, o processo
retornou ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia -NCE, para proceder à devida correção.
Destarte, o NCE, ante a apresentação por parte do responsável da PCA objeto dos presentes autos, propôs a
revogação da Decisão SEGEX retromencionada, com a
consequente devolução dos autos ao aludido setor, tornando, a seu juízo, dispensável a edição de nova Decisão
retificadora (Despacho 21823/2018-1).
Feitas tais considerações, acolhendo as razões expostas
pelo NCE, DECIDE
o Secretário-Geral de Controle Externo do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo TORNAR SEM EFEITO
A DECISÃO SEGEX 00166/2018-6, ante a apresentação
superveniente da Prestação de Contas Anual de 2017,
por parte do jurisdicionado em apreço, ocorrida em 07
de maio de 2018.
Sigam os autos ao NCE, para a sua continuidade.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00283/2018-2
PROCESSO: 03289/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
www.tce.es.gov.br

EXERCÍCIO: 2017
UG: PMSGP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
DA PALHA
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
PARTE: LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA
Cuida-se de processo autuado em face do descumprimento, por parte do jurisdicionado em epígrafe, do prazo previsto no art. 139, do RITCEES, e do desatendimento
ao Termo de Notificação Eletrônico para encaminhamento da Prestação de Contas Anual (PCA) de 2017.
Após a Instrução Técnica Inicial 00207/2018-1, foi expedida a Decisão SEGEX 00193/2018-3, ordenando a citação e notificação do gestor responsável, na forma insculpida no art. 134, inciso III, e §2º, c/c o disposto no art.
28, do RITCEES.
Ocorre que, antes de efetivar o cumprimento da determinação exarada no
Decisum acima referido, a Secretaria-Geral das Sessões
(Despacho 19650/2018-6) observou que havia um erro
material com relação ao prazo para resposta às comunicações processuais, visto que constava o numeral 15 e,
por extenso, “trinta” dias. Nesse desiderato, o processo
retornou ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE, para proceder à devida correção.
Destarte, o NCE, ante a apresentação por parte do responsável da PCA objeto dos presentes autos, propôs a
revogação da Decisão SEGEX retromencionada, com a
consequente devolução dos autos ao aludido setor, tornando, a seu juízo, dispensável a edição de nova Decisão
retificadora (Despacho 21828/2018-3).
Feitas tais considerações, acolhendo as razões expostas
Quarta-feira, 16 de maio de 2018
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pelo NCE, DECIDE

PROCURADORES: HENRIQUE IGNATOWSKI PERIM (OAB:

o Secretário-Geral de Controle Externo do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo TORNAR SEM EFEITO
A DECISÃO SEGEX 00193/2018-3, ante a apresentação
superveniente da Prestação de Contas Anual de 2017,
por parte do jurisdicionado em apreço, ocorrida em 28
de abril de 2018.

21474-ES), RAFAEL CARLOS DA VITORIA AZEVEDO (OAB:

Sigam os autos ao NCE, para a sua continuidade.

47, inciso IV, e 358, incisos I e III, ambos do Regimento In-

PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00284/2018-7
PROCESSOS: 01743/2017-1, 02438/2017-3, 01914/20171, 01828/2017-9, 09880/2016-1, 09879/2016-8,
09728/2016-2, 08985/2016-4
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
UGS: PMSM - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS,
SMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DE SÃO MATEUS
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
PARTES: AMADEU BOROTO, CONRADO BARBOSA ZORZANELLI, QUIRINO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA EIRELI, JOSE CARLOS MARTINS COELHO, DILTON OLIVEIRA PINHA, PAULO ROBERTO BONJIOVANNI
BONA, AIRTON DE OLIVEIRA MENDONCA, DANIEL SANTANA BARBOSA, RAPHAEL BARBOZA GONCALVES, JOSE
CARLOS DO VALLE ARAUJO DE BARROS, CLEDILSON GOMES LASTRA FILHO, GENILSON RAINHA DA COSTA
Diário Oficial de Contas

20000-ES),
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, incisos I e III, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
terno deste Tribunal:
CITAR os Senhores indicados no quadro a seguir:
RESPONSÁVEIS
Daniel Santana Barbosa
Prefeito Municipal
José Carlos do Valle Araújo de
Barros
Secretário de Obras, Infraestrutura e Transportes
Paulo Roberto Bonjiovani Bona
Presidente da comissão permanente de licitação

subitens/ IRREGULARIDADES
1. Restrição à competição mediante exigência atestado, SUBITEM 1, Infração ao Artigo
37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal c/c Artigo 30,
inciso II, da Lei 8.666/93. Referência ao edital de pregão
presencial PMSM 4/2017 e
edital de concorrência pública
PMSM 3/2017.
2. Insuficiência e inadequabilidade de projeto básico, SUBITEM 2, Infração ao Artigo
37, caput, da Constituição Federal c/c Artigo 6º, inciso IX,
alínea a, b, c, d, e, e f, da Lei
8.666/93. Referência ao edital
de pregão presencial PMSM
4/2017 e edital de concorrência pública PMSM 3/2017.
3. Contratação por dispensa ilegal, SUBITEM 3, Infração
ao Artigo 2º, parágrafo único,
c/c Artigo 24, inciso IV, da Lei
8.666/93. Referência ao contrato PMSM 14/2017 e contrato PMSM 34/2017.

www.tce.es.gov.br

Amadeu Boroto
ex-Prefeito Municipal
José Carlos Martins Coelho
ex-Secretário de Obras, Infraestrutura e Transportes
Conrado Barbosa Zorzanelli
ex-Presidente da comissão
permanente de licitação

1. Restrição à competição mediante exigência atestado, SUBITEM 1, Infração ao Artigo
37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal c/c Artigo 30,
inciso II, da Lei 8.666/93. Referência ao edital de concorrência pública PMSM 3/2016 e
ao edital de concorrência pública PMSM 4/2016.
2. Insuficiência e inadequabilidade de projeto básico, SUBITEM 2, Infração ao Artigo
37, caput, da Constituição Federal c/c Artigo 6º, inciso IX,
alínea a, b, c, d, e, e f, da Lei
8.666/93. Referência ao edital de concorrência pública
PMSM 3/2016 e ao edital de
concorrência pública PMSM
4/2016.
3. Contratação por dispensa ilegal, SUBITEM 3, Infração ao Artigo 2º, parágrafo único, c/c Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93. Referência ao menos ao contrato PMSM 30/2016 e contrato PMSM 49/2016, e contrato PMSM 120/2015, contrato PMSM 117/2015, contrato PMSM 121/2014, contrato PMSM 170/2014, contrato
PMSM 305/2014.

para que, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis,
apresentem, individual ou coletivamente, razões de justificativa, bem como documentos que entenderem necessários, em razão dos achados apontados na Instrução
Técnica Inicial 235/2018-3.
NOTIFICAR os Senhores indicados a seguir:
Quarta-feira, 16 de maio de 2018
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DETERMINAÇÔES
Dar publicidade que comprove seguimento do edital pregão presencial PMSM
4/2017, com especial atenção
à habilitação de empresa cerceada no lote I, promovendo
divulgação do resultado e respectiva homologação, subsequente adjudicação, e no prazo de três dias úteis a contar
da publicação, informe ao Tribunal de Contas, com as evidências probatórias, sujeitando-se à multa, em caso de
descumprimento, conforme
art. 135, §1º, da lei complementar 621/2012.

b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;

para, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, encaminhe a esta Corte a publicidade dos atos decorrentes do
edital pregão presencial PMSM 4/2017, especialmente quanto à homologação e adjudicação dos vencedores
com efeito à contratação subsequente.

e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;

RESPONSÁVEIS
Daniel Santana Barbosa
Prefeito Municipal
José Carlos do Valle Araújo de
Barros
Secretário de Obras, Infraestrutura e Transportes
Paulo Roberto Bonjiovani Bona
Presidente da comissão permanente de licitação

Determino o encaminhamento aos responsáveis de cópia desta Decisão, da Manifestação Técnica 310/2018-6,
bem como da Instrução Técnica Inicial 235/2018-3, juntamente com os Termos de Citação e de Notificação.
Decide ainda, diante de erro material, tornar sem efeito
a DECISÃO SEGEX 00223/2018-1, disponibilizada no Diário Oficial de Contas de 9 de maio de 2018.
Ficam os citados advertidos de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
Diário Oficial de Contas

c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;

f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
Ficam os notificados advertidos de que:
a) O não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal);
www.tce.es.gov.br

b) A comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica deste Tribunal;
c) A resposta ao termo de notificação deverá observar
o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00285/2018-1
PROCESSO: 03976/2018-2
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: CMM - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
PARTE: JOAO BATISTA PINHEIRO DA CONCEICAO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso III, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso III, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, NOTIFICAR o(s) Sr(s). JOAO BATISTA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO, nos termos do art. 134, inciso
Quarta-feira, 16 de maio de 2018
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III e § 2°, c/c o art. 28 do RITCEES, para que, no prazo de
10 dias improrrogáveis, encaminhe a Prestação de Contas Anual, exercício de 2017, conforme Instrução Técnica Inicial 268/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 268/2018
juntamente com o Termo de Notificação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgaDiário Oficial de Contas

mento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00286/2018-6
PROCESSO: 03977/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMSM - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
PARTE: DANIEL SANTANA BARBOSA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I e III, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
47, inciso IV, e 358, inciso I e III, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR e NOTIFICAR o(s) Sr(s). DANIEL SANTANA BARBOSA, nos termos do art. 134, inciso III e § 2°, c/c o art. 28 do RITCEES, para que, no prazo de 15 dias improrrogáveis, apresente(m) as razões de
www.tce.es.gov.br

justificativas pelo descumprimento de prazo de encaminhamento, bem como encaminhe a Prestação de Contas Anual, exercício de 2017, conforme Instrução Técnica Inicial 269/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 269/2018
juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgaQuarta-feira, 16 de maio de 2018
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mento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
Acrescente-se que, nos termos do art. 1º, XXVII e caput
do art. 77 da Lei Complementar 621/2012, o Poder Legislativo respectivo deverá ser COMUNICADO do não encaminhamento, dentro do prazo, da Prestação de Contas
Anual do Prefeito.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00287/2018-1
PROCESSO: 03978/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMSM - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
PARTE: DANIEL SANTANA BARBOSA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I e III, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
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47, inciso IV, e 358, inciso I e III, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR e NOTIFICAR o(s) Sr(s). DANIEL SANTANA BARBOSA, nos termos do art. 134, inciso III e § 2°, c/c o art. 28 do RITCEES, para que, no prazo de 15 dias improrrogáveis, apresente(m) as razões de
justificativas pelo descumprimento de prazo de encaminhamento, bem como encaminhe a Prestação de Contas Anual, exercício de 2017, conforme Instrução Técnica Inicial 270/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 270/2018
juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procuwww.tce.es.gov.br

rador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00288/2018-5
PROCESSO: 03979/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMVV - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
PARTE: MAX FREITAS MAURO FILHO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I e III, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
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47, inciso IV, e 358, inciso I e III, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR e NOTIFICAR o(s) Sr(s). MAX
FREITAS MAURO FILHO , nos termos do art. 134, inciso III e § 2°, c/c o art. 28 do RITCEES, para que, no prazo de 15 dias improrrogáveis, apresente(m) as razões de
justificativas pelo descumprimento de prazo de encaminhamento, bem como encaminhe a Prestação de Contas Anual, exercício de 2017, conforme Instrução Técnica Inicial 271/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 271/2018
juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;

rador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
Acrescente-se que, nos termos do art. 1º, XXVII e caput
do art. 77 da Lei Complementar 621/2012, o Poder Legislativo respectivo deverá ser COMUNICADO do não encaminhamento, dentro do prazo, da Prestação de Contas
Anual do Prefeito.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00289/2018-1
PROCESSO: 01436/2018-1

d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
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e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procu-
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OBRAS PÚBLICAS
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PARTE: PAULO RUY VALIM CARNELLI
Diante do que consta dos autos em epígrafe, o Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo DECIDE, com fundamento no
art. 63, incisos I e III, da Lei Complementar 621/2012 c/c
arts. 47, inciso IV, 207, inciso II, e 358, incisos I e III, todos
do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR e NOTIFICAR o Sr. Paulo Ruy Valim Carnelli (Secretário da Setop),
para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis,
apresente razões de justificativa e documentos que entender necessários, em razão das ocorrências constantes
da Instrução Técnica Inicial 272/2018-4.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, bem como da Instrução Técnica Inicial
272/2018-4, do Relatório de Inspeção 2/2018-3 e da Manifestação Técnica 356/2018-8, juntamente com os Termos de Citação e de Notificação.
Fica o responsável advertido que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
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d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos

Diário Oficial de Contas

do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta aos termos de citação e/ou de notificação
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deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
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