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ATOS DA PRESIDÊNCIA

PRESIDÊNCIA
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.

Atos da Presidência
RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONVÊNIO Nº. 2/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A SECRETARIA DE ESTADO DOS
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.
ENTIDADES CONVENENTES:
Cedente - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Cessionário – Secretaria de Estado dos Transportes e
Obras Públicas.
OBJETO: Cessão do servidor do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, José Fernando Destefani dos
Santos, matrícula 202.777, titular do cargo de Assistente Técnico, para exercer o cargo de Assessor Especial Nível 1, Ref. QCE-04 da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas - SETOP, com remuneração e atribuições estabelecidas em leis específicas, sem ônus para o Cedente.
PRAZO: de 3/7/2018 até 02/7/2020.Vitória–ES, 5 de junho de 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Portaria Normativa 00041/2018-3

dias dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições que lhe
confere o artigo 13 inciso I e XX e;
Considerando a participação da Seleção Brasileira de Futebol no Campeonato Mundial de 2018, a realizar-se na
Rússia;
RESOLVE:
Art. 1º. Fixar a jornada de trabalho e o funcionamento do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em caráter excepcional, nos dias em que a Seleção Brasileira de
Futebol participar dos jogos do Campeonato Mundial de
2018 da seguinte forma:
1 - De 8h às 13h, quando a Seleção Brasileira jogar às 15h;
2- De 14h às 19h quando a Seleção Brasileira jogar às 11h.
Art. 2°. Os servidores que tiverem algum impedimento
para se adequar ao horário de trabalho excepcional poderão fazer uso de banco de horas a ser compensado no
prazo máximo de 60 dias.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo

AVISO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Protocolo(s): 07443/2018-6
Telefone: (27) 3334-7706
gabinete@tce.es.gov.br

Diário Oficial de Contas

Criação: 05/06/2018
Origem: GAP - Gabinete da Presidência
Dispõe sobre a jornada de trabalho e o funcionamento
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nos
www.tce.es.gov.br

Nº 2261/2017
Processo: TC - Nº 2257/2018
Órgão Adeso: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES.
Quarta-feira, 6 de junho de 2018
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Órgão Gerenciador: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória – Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo - SESA
Contratada: Pró-Memória Serviços Ltda. EPP
Objeto: Prestação de serviços de custódia documental,
abrangendo cadastramento em sistema informatizado, armazenamento, desarquivamento/arquivamento e o transporte dos documentos de parte do acervo arquivístico do
Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo
Valor Total: R$ 90.278,08 (noventa mil, duzentos e setenta e
oito reais e oito centavos)
Vitória, 05 de junho de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Diário Oficial de Contas

TERMO DE RATIFICAÇÃO

çoamento intitulado: “12º Seminário Nacional “Ouvi-

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

dores &, Ouvidorias” e “4º Seminário Internacional

Processo TC nº 4449/2018-3

“Ouvidores, Defensores de I Pueblo & Ombudsman a

Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas

ser realizado no período de 13 a 15 de junho de 2018,

alterações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do

em Recife/PE, no valor total de R$ 1.990,00 ( mil, no-

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SAN-

vecentos e noventa reais), por inexigibilidade de lici-

TO, no uso de suas atribuições legais, torna público

tação, com fundamento no art. 25, II c/c art. 13, VI da

que nos autos do Processo TC nº 4449/2018-3, RATI-

Lei 8.666/93.

FICOU a contratação do Instituto Brasileiro Pró-Cida-

Vitória/ES, 05 de junho de 2018.

dania, referente à inscrição de servidor dessa corte

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

para participação no evento de capacitação e aperfei-

Presidente

www.tce.es.gov.br
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Atos dos Relatores

RELATORES

Decisão Monocrática 00789/2018-3
Processos: 03685/2018-3, 03088/2013-1
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.

Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMJN - Prefeitura Municipal de João Neiva
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: LUIZ CARLOS PERUCHI
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – NOTIFICAÇÃO PARA
CONTRARRAZÕES – SENHOR LUIZ CARLOS PERUCHI PRAZO 30 DIAS
Diante da interposição de Recurso de Reconsideração
pelo Ministério Público de Contas, em face do Parecer
Prévio TC – 129/2017 – SEGUNDA CÂMARA, exarado nos
autos do Processo TC 3088/2013, DECIDO MONOCRATICAMENTE pela NOTIFICAÇÃO do responsável abaixo
relacionado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente contrarrazões ao Recurso, se assim quiser, com fulcro no parágrafo único, do art. 160, da
Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012,
devendo ser encaminhada cópia da peça recursal, juntamente com o Termo de Notificação:
Responsável:
· Sr. Luiz Carlos Peruchi.
Após o decurso do prazo, retornem os autos à conclusão do Relator.
Em 30 de maio de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Diário Oficial de Contas
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DECISÃO MONOCRÁTICA 00801/2018-1
Processo: 07271/2015-3
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2015
UG: PMDSL - Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: MIGUEL LOURENCO DA COSTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO – QUITAÇÃO AO
SENHOR MIGUEL LOURENÇO DA COSTA – DEVOLVER AO
MPEC PARA REGISTROS – ARQUIVAR.
I RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Omissão da Prestação de
Contas bimestral da Prefeitura Municipal de Divino São
Lourenço, referente ao exercício do 2° bimestre de 2015,
sob a responsabilidade do senhor Miguel Lourenço da
Costa.
O Acórdão TC – 1948/2015 - Primeira Câmara, às fls.
23/27, condenou o senhor Miguel Lourenço da Costa ao
pagamento de multa pecuniária de R$2.000,00 (dois mil
reais).
Por meio do Acórdão TC – 956/2016 – Primeira Câmara
(fls. 83/85), determinou-se o arquivamento do processo,
com encaminhamento dos autos ao Ministério Público
de Contas, para acompanhamento e monitoramento da
cobrança dos débitos e das multas.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 20/12/2016 (fl. 92), e que conforme
Termo de Verificação 00028/2018-8 (fls.113/114) expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de ConQuarta-feira, 6 de junho de 2018
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tas houve o recolhimento integral da multa aplicada ao
responsável Miguel Lourenço da Costa.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 02273/20182 (fl. 117), no qual pugnou pela quitação ao responsável
senhor Miguel Lourenço da Costa, nos seguintes termos:
[...]
EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso
de suas atribuições institucionais, manifesta-se nos seguintes termos.
O Acórdão TC-1948/2015 – Primeira Câmara[1] condenou Miguel Lourenço da Costa em multa pecuniária no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Infere-se da certidão às fls. 68 que o trânsito em julgado
do acórdão supracitado consumou-se em 07/04/2016,
haja vista que restou precluso o prazo para apresentação de recurso.
Consta às fls. 113/114 o Termo de Verificação nº
00028/2018-2 expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas que certifica o recolhimento integral da multa aplicada ao responsável pelo v. acórdão
condenatório.
Isso posto, com fulcro no art. 148 da Lei Complementar
621/2012, o Ministério Público de Contas pugna seja expedida a devida QUITAÇÃO ao responsável e posterior
arquivamento do feito, na forma do art. 330, I e IV, do
Diário Oficial de Contas

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 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
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 ao responsável Miguel
Lourenço da Costa, 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, procedendo-se à baixa do débito / responsabilidade.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamenwww.tce.es.gov.br

tos 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 ao senhor Miguel Lourenço da Costa 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

Decisão Monocrática 00800/2018-6
Processo: 09512/2014-1
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2014
UG:PMB - Prefeitura Municipal de Brejetuba
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: PREFEITURA BREJETUBA
Responsável: JOAO DO CARMO DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA – QUITAÇÃO AO SENHOR JOÃO
DO CARMO DIAS – DEVOLVER AO MPEC PARA REGISTROS – ARQUIVAR.
I RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Omissão da Prestação de
Contas bimestral da Prefeitura Municipal de Brejetuba,
referente ao exercício do 4° bimestre de 2014, sob a responsabilidade do senhor João do Carmo Dias.
Quarta-feira, 6 de junho de 2018
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O Acórdão TC – 1206/2015 - Primeira Câmara, às fls.
52/55, condenou o senhor João do Carmo Dias ao pagamento de multa pecuniária de R$1.000,00 (mil reais).
Por meio do Acórdão TC – 223/2016 – Primeira Câmara
(fls. 87/89), determinou-se o arquivamento do processo,
com encaminhamento dos autos ao Ministério Público
de Contas, para acompanhamento e monitoramento da
cobrança dos débitos e das multas.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 06/06/2016 (fl. 96), e que conforme
Termo de Verificação 00029/2018-2 (fls.114/115) expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas houve o recolhimento integral da multa aplicada ao
responsável João do Carmo Dias.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 02272/20188 (fl. 118), no qual pugnou pela quitação ao responsável
senhor João do Carmo Dias, nos seguintes termos:
[...]
EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso
de suas atribuições institucionais, manifesta-se nos seguintes termos.
O Acórdão TC-1206/2015 - Primeira Câmara[1] imputou
a João do Carmo Dias multa pecuniária no valor de R$
1.000,00 (um mil reais).
Denota-se da informação às fls. 96 que o trânsito em julDiário Oficial de Contas

gado consumou-se em 06/06/2016.
Consta às fls. 114/115 o Termo de Verificação nº
00029/2018-2 expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas que certifica o recolhimento integral da multa aplicada ao responsável pelo v. acórdão
condenatório.
Isso posto, com fulcro no art. 148 da Lei Complementar
621/2012, o Ministério Público de Contas pugna seja expedida a devida QUITAÇÃO ao 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 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
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 recolhiwww.tce.es.gov.br

mento integral da multa aplicada ao responsável João do
Carmo Dias, 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, procedendo-se à baixa do débito / 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 ao senhor
João do Carmo Dias 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

Decisão Monocrática 00802/2018-5
Processo: 04728/2018-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Quarta-feira, 6 de junho de 2018

6

ATOS DOS RELATORES

Representante: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA [EDUARDO DALLA BERNARDINA (OAB: 15420-ES), ITIEL
JOSE RIBEIRO (OAB: 14072-ES)

não só a contratação, mas, ainda, os mais comezinhos princípios de Direito Administrativo, notadamente o da Moralidade e Economicidade.

gão de Controle Externo sobre o ato administrativo inquinado de vício.

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
– PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA – ADMISSIBILIDADE – CONHECIMENTO - NOTIFICAÇÃO 05 (CINCO)
DIAS.

Os ilícitos partem da inabilitação da denunciante, a qual
apresentou o menor preço, sem que haja base LEGAL para tanto.

I RELATÓRIO

• Deixou de apresentar a Certidão de Registro dos seus responsáveis técnicos junto ao CRA (cláusula 5.4.1.1);

Por fim, requer, a concessão da medida cautelar para que
seja determinada a declaração de habilitada da representante, a fim de que seja dado prosseguimento nas demais
fases do procedimento licitatório, determinando, ainda, a
anulação de todos os provimentos em contrário, inclusive
de adjudicação, homologação e eventual celebração de contrato com outro licitante.

Trata-se de representação formulada pela pessoa jurídica
de direito privado, SINALES – Sinalização Espírito Santo Ltda, em que narra à existência de supostas irregularidades
no âmbito da Concorrência Pública 001/2018, inaugurada
pelo Processo Administrativo n° 496460/2018, da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, cujo objeto é a contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como, troca de lâmpadas do semáforo e de mais pontos de iluminação do citado Município.
Em síntese, foi alegado o seguinte:
[...]
No decorrer do procedimento licitatório, a denunciante, e
frise-se, várias outras empresas, foram alijadas do certame, mantendo-se unicamente a empresa já detentora do
contrato para o mesmo serviço, qual seja, a Arcel Empreendimentos Ltda.
(...)
No caso da ora Representante, conforme será demonstrado
a seguir, é nítida a ilegalidade perpetrada. Tal ato acaba por
prejudicar não somente a empresa licitante, mas também
o erário pois causa prejuízo financeiro decorrente da restrição à ampla participação e, consequentemente, do acolhimento do menor preço ofertado dentre todos os licitantes.
Respeitosamente, as ilicitudes praticadas comprometem
Diário Oficial de Contas

Os fundamentos para a desclassificação foram os seguintes:

• Deixou de apresentar atestado de qualificação registrado no CREA, visando a certificar a capacidade técnica dos
seguintes profissionais da empresa: engenheiro civil (item
execução de cava simples para poste e serviços de implantação de poste de concreto de 9 metros ou acima) e engenheiro eletricista (item substituição de luminárias, substituição de reatores e ignitores e instalação de luminárias) cláusula 5.4.3.2);
• Deixou de apresentar atestado de qualificação registrado
no CREA, visando a certificar a capacidade técnica operacional da empresa relação aos seguintes serviços: engenheiro
civi (item execução de cava simples para poste e serviços de
implantação de poste de concreto de 9 metros ou acima)
e engenheiro eletricista (item substituição de reatores e ignitores substituição de luminárias e substituição da bases
e relés fotoelétricos e atestado de manutenção em 7.000
pontos de iluminação pública ou acima) -(cláusula 5.4.3.4); e
• Deixou de apresentar a demonstração de resultado comparativo (2016/2017) - (cláusula 5.5., b2).
Conforme será demonstrado a seguir, inclusive com base na
mais abalizada e especializada doutrina e jurisprudência sobre o tema, a conclusão a que chegaram os denunciados diverge do campo da legalidade, gerando, como dito, efetivo
dano ao erário sendo, pois, imperativa a atuação desse r. Orwww.tce.es.gov.br

[...]

II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento
aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento da presente representação, notadamente os constantes dos artigos 94, 100 e 101, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado), a saber:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre
matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação
e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúnQuarta-feira, 6 de junho de 2018
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cia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá ser
submetida ao Plenário.

jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades na
aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.

Art. 100. O exercício do controle externo decorrente da fiscalização de ato licitatório, contrato administrativo e demais
instrumentos congêneres, inclusive no caso de contratação
direta, será realizado sob o rito sumário, nos termos do Regimento Interno. Parágrafo único. Os órgãos e entidades da
administração são responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e de sua execução.

Art. 185. Após a apreciação dos requisitos de admissibilidade, o Relator, entendendo pertinente acolher a representação e sem prejuízo da adoção das medidas cautelares, encaminhará proposta de fiscalização ao Plenário para deliberação.

Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.

Como se vê, a petição inicial está redigida com clareza e
apresenta informações sobre o fato (ainda que em sede
indiciária) e indica a provável autoria, além de apontar circunstâncias e elementos de convicção, cumprindo, por isso,
o que se aplica as normas relativas à denúncia.

Parágrafo único: Aplicam-se à representação prevista nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Da mesma forma, o Regimento interno do TCEES aprovado
pela Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013 também cuida dos requisitos em seu artigo 183 e seguintes, senão vejamos:
Art. 183. O exercício do controle externo decorrente da fiscalização de ato licitatório, contrato administrativo e demais
instrumentos congêneres, inclusive no caso de contratação
direta, observará o disposto nesta subseção. (Redação dada
pela Emenda Regimental nº 001, de 27.8.2013).
Art. 183. O exercício do controle externo decorrente da fiscalização de ato licitatório, contrato administrativo e demais
instrumentos congêneres, inclusive no caso de contratação
direta. Parágrafo único. Havendo fundado receio de grave
lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da
decisão de mérito será imposto rito sumário à representação, nos termos deste Regimento.
Art. 184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
Diário Oficial de Contas

Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.

Da mesma forma, constata-se que a representação veio
acompanhada de indícios de provas e que a versa sobre matéria afeta à competência desta Corte, estando, portanto,
atendidos os demais requisitos de admissibilidade.
Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitida, conheço a presente representação, no exercício da competência monocrática assegurada
de forma subsidiaria pelo art. 94, §2º, da LC 621/2012 e art.
177, §2º, do RITCEES.
Contudo, entendo prudente, antes de analisar o pleito cautelar, determinar a notificação do Secretário Municipal de
Obras, dos Transportes e de Urbanismo e da Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, para que tenham ciência da presente Representação e se pronunciem sobre as irregularidades ali apontadas, na forma do artigo 125, § 3º, da
LC 621/2012 e art. 307, § 1º do RITCEES.
III DECISÃO
Por todo o exposto, em juízo monocrático de admissibilidawww.tce.es.gov.br

de, CONHEÇO a presente representação em face de licitação e antes de apreciar a medida cautelar pleiteada, DETERMINO A NOTIFICAÇÃO do Secretário Municipal de Obras,
dos Transportes e Urbanismo, Senhor Sebastião de Sá Pereira e da Presidente da Comissão Permanente de Licitação
do Município de Nova Venécia, senhora Tatiany da Silva Pirola, para que no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis,
nos termos do art. 125, §3º, da LC 621/2012, se manifeste
sobre as irregularidades apontadas.
Na oportunidade, decido NOTIFICAR o Prefeito Municipal,
Senhor Mário Sérgio Lubiana, dando-lhe ciência deste procedimento fiscalizatório em andamento, para que, no uso
de suas atribuições legais, adote as providências que entender necessárias, enquanto Chefe do Executivo Municipal.
Juntamente com os Termos de Notificação deve ser encaminhada cópia integral da petição inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá
implicar em sanção de multa, conforme disposição dos arts.
135, §2º, da LC 621/12 e 391, do RITCEES desta Corte.
Por fim, dê-se ciência à Comissão de Licitação e ao Prefeito, que havendo confirmação de qualquer irregularidade
no Edital de Concorrência em análise, este Tribunal de Contas poderá penalizar os responsáveis com as sanções de que
tratam os arts. 130 e seguintes da LC 621/2012, bem como
com a imputação de ressarcimento dos danos que venham
a ser comprovados.
Concomitantemente, que seja dada ciência desta decisão
ao signatário desta representação, conforme art. 125, § 6º
da LC 621/2012.
Cumpra-se com urgência, tendo em vista a natureza do pedido cautelar.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
Quarta-feira, 6 de junho de 2018
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SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

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;

Atos da Secretaria Geral de Controle Externo
NOTIFICAÇÃO do resumo dos alertas previstos no art.
59, §1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, por meio eletrônico, nos termos do artigo 12 da Instrução Normativa TC nº 44, de 20 de março de 2018

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

Telefone: (027) 3334-7626

Diário Oficial de Contas

Termo de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no referido Termo condição necessária para
restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 5 de junho de 2018.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

PERÍODO: 1º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 067E0700001 - Prefeitura Municipal de São Mateus
RESPONSÁVEL: DANIEL SANTANA BARBOSA

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.

trução Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste

C.P.F.: 290.080.265-20
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de São Mateus, conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 1º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/
c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
49.864.266,40
47.207.749,48

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 1º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 050E0700001 - Prefeitura Municipal de Muniz Freire
RESPONSÁVEL: CARLOS BRAHIM BAZZARELLA
C.P.F.: 033.058.307-78
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Muniz
Freire, conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
(LRF), pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na
Lei de Diretrizes Orçamentária, com base nas informa-

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.

ções do 1º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como

Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Ins-

demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:

www.tce.es.gov.br
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Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/
c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
10.333.333,33
8.276.659,01

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
466.666,67
3.936.745,80

Meta de Resultado Nominal com tendência ao descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no referido Termo condição necessária para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 5 de junho de 2018.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO SEGEX 00313/2018-1
PROCESSOS: 04722/2016-6, 04723/2016-1, 04091/2016-8
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
UG: PMG - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
REPRESENTANTE: A.M.O. BRAMBATI TRANSPORTES E
TURISMO [FAUSTO ANTONIO POSSATO ALMEIDA (OAB:
6721-ES)]
Diário Oficial de Contas

RESPONSÁVEL: ORLY GOMES DA SILVA, ARIANE DE SOUZA DE FREITAS, WEDERSON BRAMBATI MAIOLI, OTAVIO
JUNIOR RODRIGUES POSTAY, MARIA APARECIDA DA SILVA RAMOS, RUTH ALVES PEREIRA, MARCOS PAULO GOMES DIAS, DANILO CARLOS BASTOS PORTO, IVETE DA SILVA ALMEIDA LOSS, MARCELO DE OLIVEIRA, GIANCARLO
BISSA MARCHEZI, SARA NALU RAMOS, C LORENZUTTI
PARTICIPACOES LTDA
TERCEIRO INTERESSADO: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, LUCIA MARIA RORIZ VERISSIMO PORTELA, C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA
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 os Srs.
Orly Gomes da Silva (Prefeito Municipal de Guarapari 2013/2016), Wederson Brambati Maioli (Secretário
Adjunto de Trânsito e Transporte), Ariane de Souza de
Freitas (Presidente da Copel), Otávio Junior Rodrigues
Postay (membro da Copel), Maria Aparecida da Silva
Ramos (membro da Copel), Ruth Alves Pereira Radael
(membro da Copel), Marcos Paulo Gomes Dias (Procurador Municipal), Danilo Carlos Bastos Porto (Secretário
de Fiscalização), Ivete da Silva Almeida Loss (Presidente da Copel), Marcelo de Oliveira (Secretário de Desenvolvimento Urbano de Vila Velha), Giancarlo Bissa Marchezi (Especialista em Políticas Públicas de Vila Velha) e
Sara Nalú Ramos Magnoni (Presidente da Comissão de
Cadastros de Vila Velha), bem como o representante legal da empresa Concessionária C. Lorenzutti Participações Ltda. para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrwww.tce.es.gov.br

rogáveis, apresentem razões de justificativa e documentos que entenderem necessários, nos termos do item 9.1
da Instrução Técnica Inicial, bem como NOTIFICAR o atual Prefeito Municipal de Guarapari, Sr. Edson Figueiredo
Magalhães, a atual Procuradora-Geral do Município, Sr.ª
Lúcia Roriz Veríssimo Portela, bem como o representante legal da empresa Concessionária C. Lorenzutti Participações Ltda. para que, querendo, manifestem-se, no
mesmo prazo acima, nos termos dos itens 9.1.II e 9.1.III
da Instrução Técnica Inicial 288/2018-5.
Determino o encaminhamento aos responsáveis de cópia desta Decisão, bem como da Instrução Técnica Inicial
288/2018-5, juntamente com os Termos de Citação e de
Notificação.
Ficam os responsáveis advertidos 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;
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
Quarta-feira, 6 de junho de 2018
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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 aos termos de citação e/ou 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,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00324/2018-8
PROCESSO: 03068/2017-5

ZA, DIEGO PEREIRA RANGEL, CARLOS ALBERTO MORAES THIEBAUT
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). Rosana de Abreu Borges
(Assessora Jurídica), para que, no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis, apresente(m) razões de justificativas, bem como os documentos que entender(em) necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução
Técnica Inicial nº 299/2018-3.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, bem como da Instrução Técnica Inicial nº
299/2018-3, 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;

REPRESENTANTE: IDENTIDADE PRESERVADA

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;

RESPONSÁVEL: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE SOU-

d) após a citação, as demais comunicações de atos e de-

CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
UG: PMBJN - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO
NORTE
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

cisões 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 00325/2018-2
PROCESSO: 06651/2017-1
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
UG: PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
REPRESENTANTE: RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA - EPP [TATIANA MIRANDA ESPINDULA (OAB: 13589-

Quarta-feira, 6 de junho de 2018
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ES), JOAO VICTOR DE FREITAS ESPINDULA (OAB: 13592ES)]
RESPONSÁVEL: GEDEAO NASCIMENTO MENDES, WELITON VIRGILIO PEREIRA
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). Gedeão Nascimento
Mendes Cascine Gomes, (Pregoeiro Oficial), para que, no
prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente(m)
razões de justificativas bem como os documentos que
entender(em) necessários, em razão das ocorrências
constantes da Instrução Técnica Inicial nº 303/2018-6.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, bem como da Instrução Técnica Inicial nº
303/2018-6, 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
Diário Oficial de Contas

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 00326/2018-7
PROCESSO: 03007/2016-1
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
UG: PMJN - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
www.tce.es.gov.br

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RESPONSÁVEL: EVERALDO GRIPPA, ROMERO GOBBO FIGUEREDO, OTAVIO ABREU XAVIER
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:
1) CITAR o(s) Sr. Romero Gobbo Figueiredo (ex-Prefeito
Municipal) e Otávio Abreu Xavier (Prefeito do município
de João Neiva), para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem razões de justificativas, bem
como os documentos que entenderem necessários, em
razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica
Inicial 00302/2018-1 (item 2.1);
2) REITERAR A NOTIFICAÇÃO ao Sr. Otávio Abreu Xavier
para, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, encaminhe a esta Corte as informações e documentos necessários, constantes do item 2.2 da Instrução Técnica Inicial 00302/2018-1.
Determino o encaminhamento aos responsáveis de cópia desta Decisão, bem como da Instrução Técnica Inicial 00302/2018-1, 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 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
Quarta-feira, 6 de junho de 2018
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TCEES;

DECISÃO SEGEX 00327/2018-1

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;
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
Diário Oficial de Contas

PROCESSO: 03990/2018-2
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
UG: CMSM - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
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 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) Carlos Alberto Gomes Alves (Presidente da Câmara Municipal de São Mateus), Ronaldo
Rangel Nunes (Chefe do Centro de Processamento de Dados), Auda Zordan dos Santos (Chefe da Divisão de Compras), Richard da Silva Soares (Presidente da CPL), Edivanilton Oliveira Bonifácio (Membro da CPL) e Darcília Toze
Aguiar (Membro da CPL) para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente(m) razões de justificativa, bem como os documentos que entender(em) necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução
Técnica Inicial 00305/2018-5.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, da Manifestação Técnica 00438/2018-2,
bem como da Instrução Técnica Inicial 00305/2018-5, 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);
www.tce.es.gov.br

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;
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
Quarta-feira, 6 de junho de 2018
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DECISÃO SEGEX 00328/2018-6
PROCESSO: 03995/2018-5
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
UG: CMSM - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
REPRESENTANTE: MAURICIO DE JESUS
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). Carlos Alberto Gomes Alves (Presidente da Câmara Municipal de São Mateus), Auda Zordan dos Santos (Chefe da Divisão de Compras), Richard
da Silva Soares (Presidente da CPL), Edivanilton Oliveira
Bonifácio (Membro da CPL) e Darcília Toze Aguiar (Membro da CPL), para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente(m) razões de justificativas, bem
como os documentos que entender(em) necessários, em
razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial 00306/2018-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, da Manifestação Técnica 00439/2018-7,
bem como da Instrução Técnica Inicial 00306/2018-1, 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 nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
Diário Oficial de Contas

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;
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
www.tce.es.gov.br

DECISÃO SEGEX 00329/2018-1
PROCESSO: 10242/2016-3
CLASSIFICAÇÃO: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA/INSPEÇÃO
UG: DETRAN-ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
SOLICITANTE: PRESIDENTE DE COMISSÃO DA ALES
(DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO DOS ANJOS -PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
CRIADA PELA RESOLUÇÃO Nº 3.941/2015 E ADITADA
PELA RESOLUÇÃO Nº 4.326/2016)
RESPONSÁVEL: ROMEU SCHEIBE NETO, ROGER TRISTAO PADUA FRIZZERA, JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA
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). Romeu Scheibe Neto (Diretor Geral), Roger Tristão Padua Frizzera (ex-Diretor Geral) e José Eduardo de Sousa Oliveira
(ex-Diretor Geral), para que, no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis, apresente(m) razões de justificativas, bem como os documentos que entender(em)
necessários, em razão das ocorrências constantes da
Instrução Técnica Inicial nº 307/2018-4.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, bem como do Relatório de Inspeção nº 004/2018-2 e da Instrução Técnica Inicial nº
Quarta-feira, 6 de junho de 2018
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307/2018-4, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:

devido processo legal, contraditório, ampla defesa e
publicidade;

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);

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.

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

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

RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

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
Diário Oficial de Contas

clarecimentos que julgar pertinentes, bem como os
documentos que entender necessários, em razão das
ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial nº
0304/2018-1.
NOTIFICAR o Sr. JOSE CARLOS DE ALMEIDA, Prefeito
Municipal de São José do Calçado, 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 0304/2018-1.

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta
Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº
0304/2018-1, juntamente com os Termos de Citação
e de Notificação.

EXERCÍCIO: 2017

ADVERTÊNCIAS:

UG: PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
CALÇADO

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;

DECISÃO SEGEX 00330/2018-3
PROCESSO: 04593/2018-7

RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: JOSE CARLOS 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, 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):

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;

CITAR o Sr. JOSE CARLOS DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de São José do Calçado, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias improrrogáveis, apresente os es-

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

www.tce.es.gov.br
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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.
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
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