Atos da Presidência........................................................................................ 2
Atos dos Relatores......................................................................................... 3

Edição n° 1147
Vitória-ES, quinta-feira, 14 de junho de 2018
Corpo Deliberativo - 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
Ministério Público Especial de Contas - Procuradores
Luciano Vieira - Procurador-Geral
Luis Henrique Anastácio da Silva
Heron Carlos Gomes de Oliveira
Projeto Gráfico e Editoração
Assessoria de Comunicação
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Rua José Alexandre Buaiz, 157
Enseada do Suá, Vitória, ES - CEP 29050-913
Telefone: 27 3334-7600

Veículo oficial de publicação, divulgação e comunicação dos atos administrativos e processuais do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, de acordo com o artigo 181 da Lei Complementar nº 621/2012.

Quinta-feira, 14 de junho de 2018

1

ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

TERMO DE RATIFICAÇÃO
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;

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 0988/2018
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do Processo
TC nº 0988/2018, RATIFICOU a contratação Sr. Guilherme Barbosa Netto, para ministrar curso sobre “Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas”, para servidores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a
ser realizado nos dias 25 e 26 de junho de 2018, no valor total de R$ 11.890,00 (Onze mil, oitocentos e noventa reais)
e no valor de R$ 2.378,00 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais), por inexigibilidade de licitação, com fundamento
no art. 25, II e §1º c/c art. 13, VI da Lei de 8.666/93.
Vitória, 13 de junho de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
(Republicado por incorreção)

A L E R TA P E R S O N A L I Z A D O
Acompanhe de maneira fácil e rápida as

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.

decisões de seu interesse publicadas no
Diário Oficial de Contas (DOC) do

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.

Tribunal de Contas.

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

Facilite sua consulta.
Cadastre-se.

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

Atos dos Relatores

RELATORES

DECISÃO MONOCRÁTICA 00764/2018-3
PROCESSO: 02298/2012-9
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: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2011
UG: FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: SEBASTIAO PEREIRA PACHECO, ARIVELTON DOS SANTOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ – EXERCÍCIO 2011 – ACÓRDÃO
TC-1240/2014- PLENÁRIO – QUITAÇÃO – ARQUIVAR
SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABIILIDADE – AO MPC
1. RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí, relativa ao exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade do Senhor
Sebastião Pereira Pacheco, presidente executivo interino
no período em questão.
O Acórdão TC– 1240/2014 – Plenário (fl. 238-251), imputou a Sebastião Pereira Pacheco e Arivelton dos Santos multa pecuniária individual no valor correspondente
a 2.000 (dois mil) VRTE’s.
Infere-se da informação à fl. 258 que o trânsito em julgado consumou-se em 15/06/2015.
Verifica-se que as multas imputadas a Sebastião Pereira
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Pacheco e Arivelton dos Santos foram inscritas em Dívida
Ativa – CDA n° 4913/2015 e 4912/2015, em 09/09/2015,
pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
A Secretaria Geral do Ministério Público de Contas expediu Termo de Verificação nº 36/2018-2 que certifica o
recolhimento integral da multa aplicada ao responsável
Sebastião Pereira Pacheco (fls. 287/288).
A Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA
4912/2015 junto ao Cartório de 1° Ofício de Guaçuí, em
31/07/2017, a qual se refere à multa pecuniária imposta
pelo Acórdão TC-1240/2014- Plenário quanto ao senhor
Arivelton dos Santos, fixada individualmente em 2.000
VRTE’s, 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 2131/2018 (fls. 292/294), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo que seja expedida a devida QUITAÇÃO a Sebastião Pereira Pacheco com fulcro no artigo 148 da LC 621/2012 e, ainda,
que seja determinado o arquivamento dos autos, sem
baixa do débito/responsabilidade, de Arivelton dos
Santos conforme art. 330, inciso IV, do RITCEES.
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
Quinta-feira, 14 de junho de 2018
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pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOELTCEES 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 sorteio de relatoria dos grupos jurisdicionados para o biênio
2018/2019, delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
– Da multa pecuniária- Sebastião Pereira Pacheco- Quitação:
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, que opinou pela quitação ao senhor
Sebastião Pereira Pacheco, tendo em vista o recolhimento integral da multa aplicada, entendo que, na forma do
artigo 148 da Lei Complementar 621/2012, o responsável faz jus a quitação.
– Da multa pecuniária – Arivelton dos Santos – Arquivamento:
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.

trativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme artigo 385, parágrafo único do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

EXERCÍCIO: 2005

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 artigo 331, II do RITCEES.

RESPONSÁVEL: LUCIA MARIA FONTES GOMES

3. DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
I. Dar quitação ao senhor Sebastião Pereira Pacheco, nos
termos do artigo 148 da Lei Complementar 621/2012.
II. Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330,
inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/
responsabilidade de Arivelton dos Santos, 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.
III. Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público
de Contas.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição

UG: IPREVMIMOSO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIMOSO DO SUL
RELATOR: MARCOS MIRANDA MADUREIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
MIMOSO DO SUL - EXERCÍCIO DE 2005 - ACÓRDÃO TC
172/2007 - ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO/ RESPONSABIILIDADE - AO MPC
1. RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul, referente ao exercício de 2005, sob a responsabilidade da Sra. Lúcia Maria
Fontes Gomes.
O Acórdão TC-172/2007 (Processo TC-1524/2006- fls.
66/68), condenou em multa pecuniária a Sra. Lúcia Maria Fontes Gomes no valor correspondente a 500 (quinhentos) VRTE’s.
Infere-se da informação à fl. 75 que o trânsito em julgado
consumou-se em 11/05/2007, haja vista que restou precluso o prazo para apresentação de recurso.
A multa imputada foi inscrita em Dívida Ativa (CDA nº
5709/2007), pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ.

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.

PROCESSO: 01524/2006-7

O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.

Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências adminis-

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

Em resposta ao Ofício 1118/2018 do Ministério Público
de Contas, a Procuradoria-Geral do Estado, (fls. 03, Pro-
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cesso nº 81835868, PGE, anexo), informa quanto a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº 5709/2007
em observância ao instituto de prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de
monitoramento de execução.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 1991/2018 (fls. 96/98), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade, quanto a senhora Lúcia Maria Fontes Gomes,
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
pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOELTCEES 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 sorteio de relatoria dos grupos 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,
Diário Oficial de Contas

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 artigo 385, parágrafo único do Regimento Interno desta 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 artigo 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 Lucia Maria Fontes Gomes, 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.
www.tce.es.gov.br

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição

DECISÃO MONOCRÁTICA 00766/2018-2
PROCESSO: 04535/2007-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
EXERCÍCIO: 2007
UG: IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
RELATOR: MARCOS MIRANDA MADUREIRA
RESPONSÁVEL: VALKIRIA TEODORO
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - 2º BIMESTRE DE 2007 - ACÓRDÃO TC 385/2007 - ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO/
RESPONSABIILIDADE - AO MPEC
1. RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Bimestral do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de João Neiva, relativa ao 2º bimestre de 2007, sob a responsabilidade da Sra. Valkíria
Teodoro Peruchi.
O Acórdão TC-385/2007 (fls. 08/10), condenou em multa pecuniária a Sra. Valkiria Teodoro Peruchi no valor correspondente a 1.000 (um mil) VRTE.
Infere-se da informação à fl. 21 que o trânsito em julgado
consumou-se em 24/08/2007, haja vista que restou precluso o prazo para apresentação de recurso.
A multa imputada foi inscrita em Dívida Ativa (CDA nº
12636/2007), pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEQuinta-feira, 14 de junho de 2018
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FAZ.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
Em resposta ao Ofício 1113/2018 do Ministério Público
de Contas, a Procuradoria-Geral do Estado, (fls. 03, Processo nº 81836236, PGE, anexo), informa sobre a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº 12.636/2007
em observância ao instituto de prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de
monitoramento de execução.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 2034/2018 (fls. 38/40), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade, quanto a senhora Valkiria Teodoro Peruchi, 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
pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOELTCEES 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 sorteio de relatoria dos grupos jurisdicionados para o biênio
2018/2019, delegando-se aos relatores competência paDiário Oficial de Contas

ra 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 artigo 385, parágrafo único do Regimento Interno desta 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 artigo 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 Valkiria Teodoro Peruchi, ressalwww.tce.es.gov.br

tando-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.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição

DECISÃO MONOCRÁTICA 00767/2018-7
PROCESSOS: 00753/2007-5, 02984/2005-3, 01473/20051
CLASSIFICAÇÃO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
UG: IASES - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DAILSON LARANJA
RECORRENTE: SILVANA GALLINA, BENEDITO VOSS NETO,
JADER MUTZIG BRUNA
INTERESSADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO –IASES
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO –
ACÓRDÃO 011/2007, REITERADO PELO ACÓRDÃO
503/2007 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO/ RESPONSABIILIDADE – AO MPC
1. RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo IASES, em nome da Sra. Silvana
Gallina, Jader Mutzig e Benedito Voss Neto, objetivando
a reconsideração do Acórdão TC nº 011/2007, prolatado
nos autos do processo nº 1473/05.
Quinta-feira, 14 de junho de 2018
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O Acórdão TC-011/2007 (Processo TC-1473/2005 – fls.
492/497), reiterado pelo Acórdão TC-503/2007 (Processo TC-753/2007 – fls. 43/45), condenou em multa pecuniária a senhora Silvana Gallina, no valor correspondente a 1.000 (um mil) VRTE’s, bem como a Jader Mutzig
Bruna e Benedito Voss Neto na quantia equivalente a
500 (quinhentos) VRTE’.
Infere-se da informação à fl. 67 que o trânsito em julgado
consumou-se em 22/07/2007, haja vista que restou precluso o prazo para apresentação de recurso.
Os acórdãos TC-508/2008 e TC-221/2009 concederam
quitação a Benedito Voss Neto e Silvana Gallina, respectivamente, em razão do recolhimento integral das multas aplicadas.
A multa imputada a Jader Mutzig Bruna fora inscrita em
Dívida Ativa - CDA nº 3785/2008, 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.
Em resposta ao Ofício 961/2018 do Ministério Público
de Contas, a Procuradoria-Geral do Estado, (fls. 03, Processo nº 81826753, PGE, anexo), informa sobre a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº 3785/2008
em observância ao instituto de prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de
monitoramento de execução.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 2129/2018 (fls. 224/226), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo
arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Jader Mutzig Bruna, devolDiário Oficial de Contas

vendo-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
pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOELTCEES 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 sorteio de relatoria dos grupos 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 adminiswww.tce.es.gov.br

trativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme artigo 385, parágrafo único do Regimento Interno desta 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 artigo 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 Jader Mutzig Bruna, 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.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição

DECISÃO MONOCRÁTICA 00768/2018-1
PROCESSO: 01500/2016-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2013
UG: PMADN - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
DO NORTE
Quinta-feira, 14 de junho de 2018
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RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
INTERESSADO: PREFEITURA AGUA DOCE NORTE
RESPONSÁVEL: ADILSON SILVERIO DA CUNHA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE – EXERCÍCIO DE 2013 – ACÓRDÃO TC-585/2017 – PRIMEIRA
CÂMARA – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO/ RESPONSABIILIDADE – AO MPC
1- RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte,
referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade
do Sr. Adilson Silvério da Cunha – Prefeito à época dos
fatos.
O Acórdão TC-585/2017 – Primeira Câmara (fls. 309/315),
imputou a Adilson Silvério da Cunha multa pecuniária individual no montante equivalente a 15.113,35 VRTE’s.
Infere-se da informação à fl. 323 que o trânsito em julgado consumou-se em 26/10/2017.
A multa imputada a Adilson Silvério da Cunha foi inscrita
em Dívida Ativa (CDA nº 763/2018), em 19/02/2018, pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
A Procuradoria Geral do Estado (fls. 03, Processo nº
81450141, PGE, anexo) protestou a CDA 763/2018 junto ao Cartório de 1º Ofício de Água Doce do Norte, em
18/04/2018, a qual se refere à multa pecuniária imposta pelo acórdão supracitado, fixada individualmente em
15.113,35 VRTE’s, é dizer em valor inferior ao exigido peDiário Oficial de Contas

la legislação para o ajuizamento de ação de execução fiscal.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 1998/2018 (fls. 346/348), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo
arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Adilson Silvério da Cunha,
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
pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOELTCEES 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 sorteio de relatoria dos grupos 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 dispenwww.tce.es.gov.br

sáveis.
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 artigo 385, parágrafo único do Regimento Interno desta 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 artigo 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 Adilson Silvério da Cunha, 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.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição
Quinta-feira, 14 de junho de 2018
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Decisão Monocrática 00816/2018-7
Processos: 03969/2018-2, 00263/2012-1, 00898/2011-3
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMBJN - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: PEDRO CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR, ANTONIO JOSE FERNANDES DE AZEVEDO, LEONIDAS VIEIRA
BARRETO FIGUEIREDO [PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:17169-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)],
MARIA ADELIA PEREIRA BARRETO [CLEVERSON ALMEIDA
DIAS (OAB: 15042-ES, OAB: 120469-RJ), CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB: 15042-ES, OAB: 120469-RJ)], EDILAINE
APARECIDA BOECHAT [CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB:
15042-ES, OAB: 120469-RJ), CLEVERSON ALMEIDA DIAS
(OAB: 15042-ES, OAB: 120469-RJ)], EDMAR CAMPOS DA
ROCHA, ANTONIO DUARTE PEREIRA FILHO, TEREZINHA SILVEIRA FIGUEREDO, CLELIA DO CARMO ZANON, CELSO DE
REZENDE TEIXEIRA, EDUARDO BORGES MEDEIROS [CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB: 15042-ES, OAB: 120469RJ), CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB: 15042-ES, OAB:120469-RJ)], GENUINO LOPES BRUM, FAUSTO APARECIDA ALMEIDA BATISTA [HUGO DE FIGUEIREDO MOUTINHO
(OAB: 13532-ES, OAB: 122185-RJ), HUGO DE FIGUEIREDO
MOUTINHO (OAB: 13532-ES, OAB: 122185-RJ)], PATRICIA
APARECIDA COQUI MACHADO,SANDRA GOMES SILVEIRA
RAPOSO, GERALDO BRAMBILA DE SOUZA, MARCIA ALESSANDRA DA SILVA AZEVEDO, JORGE ROBERTO DE ALMEIDA, SEBASTIAO MADEIRA PAVAO, RUTH FURTADO DE SOUZA, ADRIANA MARQUES CASTILHOLI, ADSON AZEVEDO
SALIM [HUGO DE FIGUEIREDO MOUTINHO (OAB: 13532ES, OAB: 122185-RJ), HUGO DE FIGUEIREDO MOUTINHO
(OAB: 13532-ES, OAB: 122185-RJ)], UBALDO MARTINS DE
SOUZA, LEOPOLDO GUILHERME LABORNE MATHIAS, LUIZ
Diário Oficial de Contas

CLAUDIO PEDROSA

DECISÃO MONOCRÁTICA 00814/2018-8

Recorrente: ROSANGELA PIMENTEL MARTINS [CLEVERSON
ALMEIDA DIAS (OAB: 15042-ES, OAB: 120469-RJ), CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB: 15042-ES, OAB: 120469-RJ)]

PROCESSO: 01356/2018-5

Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração
interposto pela Sra. Rosangela Pimentel Martins em face do
Acórdão TC 349/2018 – Segunda Câmara, prolatado no processo TC 898/2018, o qual rejeitou as contas da Recorrente e a condenou ao pagamento de multa individual de R$
3.000,00 (três mil reais) nos termos do voto do Conselheiro
Relator, no tocante ao exercício de 2010.

UG: PMSRC - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
DO CANAÃ

Precipuamente, quanto ao cabimento do presente Recurso
de Reconsideração, verifico que encontra respaldo no art.
164, caput, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar Estadual 621/2012).

RESPONSÁVEL: RUBENS CASOTTI, RAMON MAGNAGO

Verifico estarem presentes as condições específicas de admissibilidade, insertas no art. 165 da Lei Complementar
621/2012 c/c 405 do Regimento Interno desta Corte de
Contas.
Além disso, constato que o recurso apresenta-se tempestivo, conforme Despacho 27439/2018-1 da Secretaria Geral
das Sessões, SGS, fls. 12, verifico ainda que o interessado
possui legitimidade, estando, portanto, atendidos os pressupostos de admissibilidade.

CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO –
REPRESENTAÇÃO

RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
REPRESENTANTE: GABRIEL FORCA SILVESTRE, GILMAR
MEIRELES, OLGA MARIA DALABARBA SIMONELLI, LEONARDO CASOTTI PERONI, FABIANO MARGON
Tratam os autos de Representação impetrada por Vereadores do Município de São Roque do Canaã, srs. Gabriel
Força Silvestre, Gilmar Meireles, Fabiano Margon, Leonardo Casotti Peroni e sra. Olga Maria Dala Barba Simonelli, na qual relatam a existência de possíveis irregularidades no Pregão Presencial nº 14/2018 (Processo Administrativo 320/2018), cujo objeto é o registro de preço
para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de estrutura para eventos a serem realizados no município em referência, com pedido
de concessão de medida cautelar.

E, ante ao preconiza o artigo 406 do Regimento Interno deste Tribunal, DETERMINO, a remessa do presente processo
para o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas
- NRC, para análise e manifestação acerca dos argumentos
apresentados.

Nos termos da Decisão TC 578/2018-1, de 14/03/2018,
a Segunda Câmara deste Tribunal decidiu conhecer a
representação; indeferiu a concessão da medida cautelar pleiteada; converteu os autos ao rito ordinário e,
por fim, determinou a notificação dos responsáveis para prestarem informações sobre as irregularidades apontadas.

Em, 8 de junho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Notificados, os srs. Rubens Casotti (Prefeito Municipal)
e Ramon Magnago (Pregoeiro) prestaram informações e
apresentaram documentos, sendo os autos encaminha-

Assim, CONHEÇO o presente Recurso de Reconsideração.

www.tce.es.gov.br
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dos posteriormente à área técnica para análise e instrução.
Analisando o conteúdo dos autos, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios exarou a Instrução Técnica Inicial 228/2018
propondo a citação dos mencionados gestores públicos,
com base no art. 56, II, da Lei Complementar 621, de 8
de março de 2012 c/c o art. 310, § 1º e 2º do RITCEES.
Discordando da proposta retro e ante as considerações
tecidas na Manifestação Técnica 366/2018, o sr. Secretário de Controle Externo da SecexMeios, Marcelo Nogueira Dias sugeriu a divisão do indício de irregularidade apontado no item 2.1 da ITI 228/2018-3 em duas irregularidades, para que fosse possível a indicação dos responsáveis em cada caso, conforme suas peculiaridades.
Sugeriu ainda a exclusão do Sr. Rubens Casotti, Prefeito
Municipal e a inclusão dos srs. Pedro Alcântara Soares Servidor Público Municipal; Carlos Antônio Gastaldi – Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e
Victor Ricardo de Oliveira – Procurador Municipal na matriz de responsabilização elaborada pela ITI 228/2018.

ele praticados, no caso, a conduta de elaborar o edital
aparentemente não o alcança e, nesse caso, sugere a impossibilidade de seu indiciamento, conforme sugerido
na Manifestação Técnica 366/2018.
Desse modo, acolho a Manifestação Técnica 366/2018
em todos os seus termos para o prosseguimento do feito
na forma nele sugerida.
Assim, considerando os apontamentos aqui feitos e a
Manifestação Técnica 366/2018, elaborada pela Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas, determino a CITAÇÃO dos responsáveis descritos no
quadro a seguir, com fulcro no artigo 56, inciso II, da Lei
Complementar Estadual 621/12, e no artigo 157, III, do
RITCEES, para que, no prazo de 30 (trinta) dias apresentem documentos e razões de justificativa que entenderem necessários, em razão dos indícios de irregularidades apontados:

Compulsando os autos, observo que o relato feito pela área técnica é claro acerca da necessidade de divisão
do indício de irregularidade apontado no item 2.1 da ITI
228/2018-3 em duas irregularidades; bem como, da inclusão dos srs. Pedro Alcântara Soares - Servidor Público
Municipal; Carlos Antônio Gastaldi – Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e Victor Ricardo
de Oliveira – Procurador Municipal na matriz de responsabilização elaborada pela referida ITI.

Responsáveis
Pedro Alcântara Soares
Servidor Municipal
Carlos Antônio Gastaldi
Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Ramon Magnago
Pregoeiro Oficial
Victor Ricardo de Oliveira
Procurador Municipal
Rubens Casotti
Prefeito Municipal
Ramon Magnago
Pregoeiro Oficial
Victor Ricardo de Oliveira
Procurador Municipal

Apesar de entender que o exercício do cargo de Prefeito Municipal o torna responsável por irregularidades decorrentes de condutas e atos omissivos e comissivos por

Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Manifestação Técnica 366/2018, elaborada pela Secretaria de
Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas.

Diário Oficial de Contas

Indícios de irregularidades
2.1. Regramento restritivo
à ampla competitividade do
certame

2.2. Ausência de menção no
edital do preço unitário máximo aceitável

www.tce.es.gov.br

Sejam os responsáveis notificados de que poderão exercer o direito de sustentação oral, caso queiram, quando
do julgamento dos presentes autos, nos termos do art.
61, parágrafo único da Lei Complementar nº 621/2012,
informando-lhes que os atos processuais serão publicados no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo.
À Secretaria Geral das Sessões para que se prossiga com
o feito de acordo com o trâmite regimental.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição

DECM 815/2018
PROCESSO TC: 6011/2017
JURISDICIONADO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
SAÚDE VITÓRIA
ASSUNTO: AUDITORIA
RESPONSÁVEL: FABRÍCIA FORZA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS
CONSIDERANDO a solicitação de prorrogação de prazo
realizada pela Sr.ª Fabrícia Forza Pereira Lima de Oliveira nos autos do processo em epígrafe, DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, em cumprimento ao artigo 63, inciso III, da Lei Complementar
n.º 621/2012, de modo excepcional, prorrogar o prazo
da citação por 15 (quinze) dias, contados da publicação
desta decisão, devendo tal dilação ser estendida aos demais citados nos presentes autos, de modo que apresentem as respectivas razões de justificativa e/ou alegações
de defesa, bem como os documentos que julgarem necessários, em virtude dos apontamentos constantes na
Quinta-feira, 14 de junho de 2018
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INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL 01590/2017-4.

CIAL 30/2018-5.

Vitória, 08 de junho de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

Vitória, 08 de junho de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

DECM 811/2018

DECM 813/2018

PROCESSO: TC 3647/2017

PROCESSO TC: 4000/2018

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

JURISDICIONADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITO

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO

RESPONSÁVEL: AMADEU BOROTO

RELATOR: CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES

Tratam os autos de Prestação de Contas Anual de Prefeito da Prefeitura de Linhares, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Amadeu Boroto, Prefeito à época e responsável pelo governo, bem
como do Sr. Daniel Santana Barbosa, Prefeito atual, responsável pelo envio da prestação de contas.
Dessa forma, considerando o requerimento de prorrogação de prazo elaborado pelo Sr. Amadeu Boroto nos
autos em destaque, fundado na dificuldade encontrada
para a obtenção dos documentos/elementos destinados
ao esclarecimento das inconsistências inicialmente identificadas, DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, em cumprimento ao artigo 63, inciso III, da Lei Complementar n.º 621/2012, de modo excepcional, prorrogar o prazo da citação por 30 (trinta)
dias, contados da publicação desta decisão, devendo tal
dilação ser estendida aos demais citados nos presentes
autos, de modo que apresentem as respectivas razões
de justificativa e/ou alegações de defesa, bem como os
documentos que julgarem necessários, em virtude dos
apontamentos constantes na INSTRUÇÃO TÉCNICA INIDiário Oficial de Contas

Tratam os autos de representação formulada pelo Sr. Euclério de Azevedo Sampaio, Parlamentar Estadual do Estado do Espírito Santo, por meio da qual narra a suposta existência de engendro visando o direcionamento de
processo seletivo simplificado, não abrangido pela Lei
nº. 8.666/93, em favor de empresa integrante de consórcio participante da disputa.
Em uma análise preliminar do feito constatei estarem
presentes os requisitos de admissibilidade da representação formulada a este Tribunal de Contas. Todavia, no
que diz respeito às irregularidades propriamente ditas,
a documentação juntada aos autos não permite concluir pela declaração do vencedor, homologação do certame e/ou adjudicação do objeto em favor de qualquer
dos participantes, a fim de que possam ser confirmadas
as suposições trazidas ao conhecimento desta Corte de
Contas.
Diante disso, incialmente considerei prudente a não concessão da medida cautelar nos termos postulados determinando que a Companhia Espírito Santense de Saneawww.tce.es.gov.br

mento – CESAN encaminhasse a esta Corte de Contas,
preferencialmente por meio digital, cópia do Processo
Administrativo por meio do qual se desenvolveu a sessão
pública de abertura das propostas de preços relativas à
SDP nº. 001/2017, visando a contratação de empresa/
consórcio para a prestação de serviços junto ao Programa “Águas e Paisagens”, bem como eventuais impugnações que tenham sido apresentadas por interessados em
participar do certame licitatório, decisões administrativas proferidas acerca das impugnações, bem como outras que entender necessárias para o deslinde do tema.
Devidamente notificada, a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN apresentou petição no qual
no qual aduzia, em síntese, a impossibilidade de atendimento imediato do conteúdo da decisão, haja vista encontrar-se o feito submetido a cláusula de confidencialidade firmada junto ao Banco Mundial.
Comprometeu-se, porém, a tão logo fossem cumpridos
os protocolos sujeitos à referida cláusula, encaminhar a
esta Corte de Contas a documentação solicitada, antes
mesmo da assinatura do contrato administrativo decorrente da SDP nº. 001/2017.
Neste sentido, proferi voto no qual deferi o pedido de
prorrogação da entrega dos documentos e, também, notificando o atual Diretor-Presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, a fim de que este
se abstenha de firmar o contrato administrativo decorrente da SDP nº. 001/2017, até ulterior decisão de mérito acerca das supostas irregularidades narradas na peça de representação.Tal proposta de medida cautelar foi
acolhida, à unanimidade, pelo Plenário desta Corte de
Contas na sessão realizada no dia 05 de junho do ano
de 2018.
Quinta-feira, 14 de junho de 2018
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Todavia, logo após a prolação desta decisão colegiada, a
Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN
vem aos autos por meio de petição intercorrente disponibilizando a documentação solicitada postulando, contudo, que tais peças fossem recebidas diretamente pelo
gabinete deste Conselheiro, assim como requer seja-lhe
conferida a nota de sigilo.
É de se ver, porém, que o Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo – TCEES tem regramento próprio (Instrução Normativa TC nº. 35/2015) sobre a forma pelo
qual os documentos devem ser apresentados a esta Corte, mais especificamente o art. 3º. desta, senão vejamos:
“Art. 3º Os documentos, internos ou externos, que originam ou não a formação de processo de controle externo, conforme previsto no artigo 248 do Regimento Interno e na forma do artigo 1º, parágrafo único desta Instrução Normativa, e os respectivos recursos e incidentes
processuais, devem ser apresentados pelo interessado,
responsável e/ou pelo Ministério Público de Contas diretamente na unidade do TCEES responsável pelo protocolo.
Parágrafo único. Para protocolização de documentos diretamente na unidade do TCEES responsável pelo protocolo, é de responsabilidade exclusiva do interessado, responsável e/ou Ministério Público de Contas apresentar
qualquer documentação:
(...)”
Ou seja, a Instrução Normativa TC nº. 35/2015 determina que os documentos, internos ou externos, os respectivos recursos e incidentes processuais devem ser protocolados diretamente na unidade do TCEES responsável
pelo protocolo que, no presente caso, corresponde ao
Diário Oficial de Contas

Núcleo de Controle de Documentos, localizado junto à
recepção desta Corte de Contas.
Ademais, a referida Instrução Normativa adverte, ainda,
acerca dos requisitos para a entrega de documentação,
seja ela sob a forma impressa ou digital, o que deve ser
inexoravelmente observado para fins de aceitação, conforme se observa dos incisos do art. 3º., supra transcrito:
“(...)
I – Em papel:
a) branco e não reciclado, no tamanho A4, na forma escrita em meio mecânico ou manual em letra de forma e
com tinta escura preta ou azul;
b) sem hachuras ou marcações com caneta salientadora,
marca texto ou semelhantes;
c) sem grampos, balarinas, encadernações, aspirais e outros elementos que impossibilitem ou dificultem a sua
digitalização;
II – Em mídia digital:
a) gravado de forma legível em mídia não regravável (CD-R ou DVD-R - Digital Versatile Disc Recordable), com sessão de gravação fechada de modo a não permitir a inclusão de novos dados, em quantas mídias forem necessárias para comportar a totalidade dos arquivos, todas devidamente assinadas na forma do inciso II do artigo 2º
desta Instrução Normativa;
b) ser gravado no formato PDF/A (Portable Document
Format – ABNT NBR ISO 19005);
c) assinados com certificação digital válida e reconhecida pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). As assinaturas devem estar incorporadas ao próprio arquivo PDF, não sendo admitido o recebimento de
www.tce.es.gov.br

assinaturas em arquivos próprios;
d) permitir a realização de pesquisas em seu conteúdo
textual;
e) preferencialmente, nas cores preto e branco;
f) possuir resolução máxima de 300 dpi (dots per inch);
g) possuir tamanho máximo de 300 KB por página;
h) possuir tamanho máximo de 10MB por arquivo.”
Desta feita, não há previsão legal, regimental ou por
meio de outra disposição normativa que possibilite o recebimento da documentação entregue pela Companhia
Espírito Santense de Saneamento – CESAN diretamente
em gabinete, devendo a mesma ser recebida pelo Núcleo de Controle de Documentos – NCD e, somente após
seu processamento, ser encaminhada ao Relator a fim
de que este possa, então, avaliar a possibilidade de decretação do sigilo.
Posto isto, determino a notificação da diretoria da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, por
meio de seu Diretor-Presidente, acerca da impossibilidade de recebimento da referida documentação diretamente no gabinete deste Relator, devendo a mesma ingressar nesta Corte pelo setor próprio.
Vitória, 07 de junho de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO

DECM 817/2018
PROCESSO TC: 2957/2017
JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENA-

Quinta-feira, 14 de junho de 2018
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DOR
RESPONSÁVEL: JOSÉ ROBERTO GONÇALVES DE ABREU
CONSIDERANDO a solicitação de prorrogação de prazo realizada pelo Sr. José Roberto Gonçalves de Abreu
nos autos do processo em epígrafe, DECIDE O RELATOR,
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, em cumprimento ao artigo 63, inciso III, da Lei Complementar n.º
621/2012, de modo excepcional, prorrogar o prazo da
citação por 30 (trinta) dias, contados da publicação desta decisão, de modo que apresentem as respectivas razões de justificativa, bem como os documentos que julgarem necessários, em virtude dos apontamentos constantes na INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL 01542/2017-4.
Vitória, 11 de junho de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

Decisão Monocrática 00822/2018-2
Processo: 04882/2018-7
Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Representação
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA [OTAVIO JUNIOR RODRIGUESPOSTAY (OAB: 27952-ES), JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597-ES), MARCOS PAULOGOMES DIAS (OAB: 15044-ES)]
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Responsáveis: Delcineia Rodrigues da Silveira – Pregoeira,Thiago Peçanha Lopes – Prefeito em Exercício
Diário Oficial de Contas

A presente documentação refere-se à Representação com
pedido de medida cautelar, em face da Prefeitura Municipal
de Itapemirim apresentando possíveis ilegalidades no Edital de pregão presencial nº 031/2018 que tem como objeto
a contratação eventual de Empresa especializada em prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópia e digitalização, compreendendo a cessão de direito de
uso de equipamentos (tecnologia a laser monocromática e
policrimática), incluindo a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, software de gerenciamento e auditoria de impressão e consumíveis necessários (exceto papel).
Alega o representante em síntese:
· que no item 16 do edital é possível verificar elemento omitido na impressão e na publicação quando trata da fase de
negociação, iniciando-se com o que se parece com continuidade de algum texto que deveria vir anteriormente, gerando confusão na compreensão do item, maculando a clareza necessária ao instrumento;
· que o subitem 4.1.5 do edital traz a exigência ambígua de
que os equipamentos devem ser “novos” e em “bom estado de conservação”, condições que se conflitam.
· que o item 4.1.9 do Termo de Referência traz um prazo totalmente desarrazoado “a empresa eventualmente vencedora deverá entregar e instalar os equipamentos no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de solicitação de
instalação.
FUNDAMENTAÇÃO
Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71 da
CF/88, o Tribunal de Contas tem o poder de sustar a execução de atos. Assim também estabelece o inciso XI da CE/89.
Para que seja concedida uma medida suspensiva de deterwww.tce.es.gov.br

minado procedimento, se faz necessário à presença de dois
requisitos, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.
Entendo que os indícios apresentados pelo Representante
são fortes e que está presente o fumus bonis iuris (fumaça
do bom direito).
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório
obriga a Administração e o licitante a observarem as regras
e condições previamente estabelecidas no edital.
A vinculação da Administração ao edital trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse público, que determina à Administração que observe as regras por ela própria lançada no instrumento convocatório. Ou seja, o edital
precisa deixar claro o que a Administração pretende contratar.
A Lei 10.520/2002 dispõe em seu artigo 3º, inciso II que a
fase preparatória do pregão deve ser elaborada de forma
clara, visando evitar que seus vícios possam prejudicar o
andamento do processo licitatório. Destaco o referido artigo abaixo:
Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes
ou desnecessárias, limitem a competição;
Podemos observar que no item 4.1.5 “Os equipamentos
deverão ser novos e em bom estado de conservação”, realmente não deixa claro se os equipamentos a serem contratados deverão ser novos ou usados.
Entendo também que o prazo estipulado no item 4.1.9 “O
início da prestação do serviço deverá ocorrer em até 05 dias
úteis a partir da assinatura e efetivação do contrato”, pode
não ser suficiente para a empresa vencedora instalar e enQuinta-feira, 14 de junho de 2018
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tregar os equipamentos.
Com relação ao argumento do representante acerca do
item 16 do Edital não vislumbro uma possível ilegalidade.
Tendo em vista que o recebimento dos envelopes está
agendado para ocorrer no dia 13 de junho de 2018 para
o recebimento dos envelopes, é necessário que o certame
não prossiga antes de uma análise pormenorizada por parte desta Corte de Contas. Entendo que está presente aí o
outro requisito para a concessão da medida cautelar, qual
seja, o “periculum in mora” (perigo da demora).
Assim de acordo com o disposto nos artigos 108, 111 e 124
da Lei Orgânica desta Corte de Contas:
Art. 108. O Tribunal poderá suspender, de ofício ou a pedido, inclusive em caráter cautelar, o procedimento licitatório, caso sejam constatadas irregularidades ou ilegalidades,
observando-se, no que couber, o disposto nos artigos 100 e
101 e no Título V desta Lei Complementar.
Art. 111. O Tribunal poderá determinar a sustação do contrato firmado pelo Poder Público, se verificada ilegalidade
em sua execução ou se for declarada a nulidade do procedimento licitatório.
Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão de mérito, o
Tribunal de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas
cautelares.

licitatório relativo ao Pregão Presencial nº 031/2018, abstendo-se de homologá-lo;
DETERMINO também para que caso já tenha ocorrido a celebração do contrato administrativo, a autoridade competente suspenda sua execução, bem como pagamentos dele decorrente.
DETERMINO a OITIVA DAS PARTES, preferencialmente por
meio eletrônico, dos Srs. Thiago Peçanha Lopes (Prefeito
Municipal), Delcineia Rodrigues da Silveira (Pregoeira do
Município) para que no prazo de 10 (dez) dias, cumpram
a decisão, e publiquem extrato na imprensa oficial quanto
ao teor da decisão, bem como comuniquem as providências adotadas a este Tribunal, conforme o disposto no artigo 307, § 4º do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Cientifique-se ao representante do teor da presente Decisão.
Após, retornem os autos a este Gabinete.
Vitória ES, 12 de junho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Responsáveis: Sérgio Farias Fonseca, José Maria Justo
Diante do achado de que trata a Instrução Técnica Inicial n°
ITI 00310/2018-6, com fulcro nos artigos 56, II e 63, I, da Lei
Complementar nº 621/2012 e artigo 157, III do Regimento
Interno, DECIDO:
CITAR, os responsáveis: Sr. Sérgio Farias Fonseca – Prefeito Municipal e José Maria Justo – Secretário Municipal de
Saúde, para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis (art. 63 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas), prestem os esclarecimentos que julgarem pertinentes quanto aos achados apontados na Instrução Técnica Inicial ITI
00310/2018-6.
Determino o encaminhamento de cópia integral desta Decisão, bem como da Instrução Técnica Inicial ITI n°
00310/2018-6 para remessa aos interessados, bem como
cópia da Manifestação Técnica 00452/2018-2, juntamente com o Termo de Citação, que deverá conter orientação
aos responsáveis quanto à observância do formato dos documentos (defesa e anexos) aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
ADVERTÊNCIAS:

Decisão Monocrática 00818/2018-6
Processo: 08978/2017-2
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar
621/2012.

Diante de todo o exposto, entendo que estão presentes os
requisitos para concessão da medida cautelar.

Denunciante: Identidade preservada
Responsável: SERGIO FARIAS FONSECA, JOSE MARIA JUSTO

b) Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais
ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência,
ou, conforme o caso, por membro da família ou empregado
do responsável ou do interessado.

DECISÃO

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo Diário

Ante o exposto DETERMINO a suspensão do procedimento
Diário Oficial de Contas

UG: PMJM - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Relator: Domingos Augusto Taufner

www.tce.es.gov.br
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Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo
instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar 621/2012 e
regulamentado pela Resolução TC 262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os
meios em direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral, deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento Interno do Tribunal de Contas quando do julgamento dos presentes autos, cuja data
será publicada no Diário Oficial de Contas por meio da divulgação da pauta de julgamento na forma do art. 101 do
mesmo diploma regimental, tudo em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da publicidade.
e) Para fins de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei Complementar 621/2012, o responsável deverá observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/
ou omissões reportadas na Instrução Técnica 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 Regimento Interno desta
Corte de Contas.
Em, 12 de junho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Decisão em Protocolo 00199/2018-1
Protocolo(s): 06922/2018-6
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 11/06/2018 18:21
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Diário Oficial de Contas

Trata o presente expediente protocolizado neste Tribunal
sob o nº 06922/2018-6 de solicitação de reabertura do Sistema LRFWEB a fim de viabilizar a retificação dos dados
relativos ao 2º Semestre de 2017 do Relatório de Gestão
Fiscal da Câmara Prefeitura de Santa Teresa formulado pelo Sr. Gilson Antônio de Sales Amaro – Prefeito Municipal.
O interessado informa que se faz necessária a retificação
da base de dados do TCEES, em virtude da apresentação de
informações inconsistentes nos campos “D773 — Restos a
pagar empenhados e não liquidados no exercício — Transferência do FUNDEB 60%” e “D774 - Restos a pagar empenhados e não liquidados no exercício — Transferência do
FUNDEB 40%”.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, através da Manifestação Técnica 00441/2018-4, opinou pelo indeferimento do pedido, informando que o jurisdicionado homologou a Prestação de Contas Anual de
Prefeito do exercício de 2017 no dia 20 de março de 2018,
o que impossibilitaria a retificação com base o disposto no
art. 6º da Instrução Normativa TC 44/2018.
Em que pese o opinamento exarado na Manifestação Técnica, verifico que a homologação supracitada ocorreu um
dia antes do início da vigência da Instrução Normativa TC
44/2018, que foi publicada no Diário Oficial de Contas no
dia 21 de março de 2018, quando ainda vigoravam as Resoluções TC 185/2003, e TC 193/2003, e considerando a alegação do interessado, com fulcro no art. 11 da Resolução
TC 185/2003, DEFIRO o pedido de abertura do Sistema para Retificação dos dados na forma pleiteada e DETERMINO
a remessa do presente expediente ao Núcleo de Controle
Externo de Avaliação de Políticas Públicas – NPP.
Em, 11 de junho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br

Decisão Monocrática 00827/2018-5
Processo TC: 107/2007
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Assunto: Recurso de Reconsideração
Interessados: Iranilson Casado Pontes
Márcia Cruz Pereira Andriolo
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – ACÓRDÃO TC 830/2006
PARCIALMENTE REFORMADO PELO ACÓRDÃO TC
555/2013 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Max Freitas Mauro Filho na qualidade de Prefeito Municipal de Vila Velha no exercício de
2003.
O Acórdão TC 830/2006, parcialmente reformado pelo
Acórdão TC 555/2013 (fls. 235/249) aplicou multa pecuniária individual ao senhores Iranilson Casado Pontes e Márcia
Cruz Pereira Andriolo no valor correspondente a 500 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 257 que o trânsito em julgado
consumou-se em 03/01/2007 para Márcia Cruz Pereira Andriolo e em 14/01/2009 para Iranilson Casado Pontes, haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação de
recurso.
As multas imputadas foram inscritas em Dívida Ativa (CDAs
nºs 6027/2014 e 6042/2014) pela Secretaria de Estado da
Fazenda – SEFAZ.
Conforme informações encaminhadas por correio eletrônico, a Procuradoria-Geral do Estado protestou as CDAs nºs
6027/2014 e 6042/2014 junto ao Cartório do 1º Ofício da
1ª Zona de Vila Velha em 30/07/2015, as quais se referem
às multas pecuniárias impostas pelos acórdãos supracitaQuinta-feira, 14 de junho de 2018
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dos, fixadas individualmente em 500 VRTE, é dizer, em valor inferior ao exigido pela legislação para o ajuizamento de
ação de execução fiscal.

portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.

O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão condenatório.

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.

Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer 2363/2018 (fls. 261/263), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade
quanto aos senhores Iranilson Casado Pontes e Márcia
Cruz Pereira Andriolo, devolvendo-se os autos à Secretaria
do Ministério Público de Contas para os devidos registros
no sistema de cobrança do e-tcees.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como a pela
Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu
os processos com trânsito em julgado até a publicação da
referida emenda regimental conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019,
delegando-se aos relatores competência para deliberação
monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos
presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
Diário Oficial de Contas

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 Iranilson Casado Pontes e Márcia Cruz
Pereira Andriolo, 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
www.tce.es.gov.br

Decisão Monocrática 00828/2018-1
Processo TC: 88/2007-1
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
Assunto: Recurso de Reconsideração
Responsável: Wanderley da Silva Santos
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – ACÓRDÃO TC
827/2006 PARCIALMENTE REFORMADO PELO ACÓRDÃO TC 498/2009 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /
RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Wanderley da Silva Santos
na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro no exercício de 2004.
O Acórdão TC 827/2006, parcialmente reformado pelo
Acórdão TC 498/2009 (fls. 116/120) aplicou multa pecuniária individual ao senhor Wanderley da Silva Santos no
valor correspondente a 1.000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 130 que o trânsito em julgado consumou-se em 08/03/2010, haja vista que restou
precluso o prazo para a apresentação de recurso.
A multa imputada foi inscrita em Dívida Ativa (CDA nº
281/2011) em 13/01/2011 pela Secretaria de Estado da
Fazenda – SEFAZ.
Conforme informações encaminhadas por correio eletrônico, a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA
nº 281/2011 junto ao Cartório do 1º Ofício de Jerônimo
Monteiro, a qual se refere à multa pecuniária imposta pelos acórdãos supracitados, fixada em 1.000 VRTE, é dizer,
em valor inferior ao exigido pela legislação para o ajuizamento de ação de execução fiscal.
Quinta-feira, 14 de junho de 2018
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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 2166/2018 (fls. 144/146), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Wanderley da Silva Santos,
devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento
Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como a
pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019, delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima mencionado, no sentido de que a autoridade
responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária a continuidade
do procedimento de acompanhamento e monitoramenDiário Oficial de Contas

to de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.

Decisão Monocrática 00829/2018
Processo TC: 465/2004

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.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco

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.

Responsável: Edson Henrique Pereira

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.

Versam os presentes autos sobre Denúncia em face do ex-Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, senhor Edson Henrique Pereira, com o fito de apurar indícios de irregularidades na construção da quadra esportiva anexa à
Escola Municipal do Córrego São João do Distrito de Itaperuna.

3 DISPOSITIVO

O Acórdão TC 653/2014 condenou o senhor Edson Henrique Pereira em débito, em favor do erário municipal, na
quantia correspondente a 64.506,97 VRTE.

Isto posto, DECIDO:
1 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330,
inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/
responsabilidade de Wanderley da Silva Santos, 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
www.tce.es.gov.br

Assunto: Denúncia
Exercícios: 2004 e 2005
DENÚNCIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO – ACÓRDÃO TC 653/2014 – ARQUIVAR SEM
BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO
MPEC.
1 RELATÓRIO

Infere-se da informação à fl. 232 que o trânsito em julgado
consumou-se em 14/04/2015, haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
O Executivo Municipal ajuizou a Ação de Execução Fiscal N.
5000336-66.2018.8.08.0008 em face do responsável, cujo
objeto constitui a cobrança do débito instituído pelo acórdão supracitado.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão condenatório.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do PaQuinta-feira, 14 de junho de 2018
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recer 2415/2018 (fls. 257/259), 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 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 deDiário Oficial de Contas

verão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas, conforme
art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.
Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente
atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais,
para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do
processo, nos termos do art. 331, II do RITCEES.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
1 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/responsabilidade do senhor 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

do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, encaminhada pelos Vereadores da Câmara Municipal.
Os representantes noticiam a este Tribunal que o Prefeito
Municipal não enviou à Câmara o projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício financeiro, em
desacordo com os artigos 66 e 123, §5º, incisos I a III da Lei
Orgânica Municipal. Afirmam, ainda, que o gestor realizou a
contratação de empresa para o fim de assessoramento, inclusive na elaboração da LDO – Contrato Administrativo nº
144/2017, aditivado até 30/06/2018.
Os vereadores apontam possível infringência do artigo 11
da Lei Federal nº 8429/1992 e requerem o recebimento da
documentação como representação.
Pelo exposto, DECIDO:
1 pela NOTIFICAÇÃO do senhor Alencar Marim – Prefeito
Municipal de Barra de São Francisco, para que se manifeste
sobre as supostas irregularidades apontadas no expediente, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.
2 Após manifestação do responsável, sejam encaminhados
os autos a este Gabinete.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da peça inicial da Representação a ser encaminhada ao responsável
por meio digital.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.

Decisão Monocrática 00830/2018-7
Processo TC: 4820/2018
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Assunto: Representação

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

Decisão Monocrática 00831/2018-1

Responsáveis: Alencar Marim – Prefeito Municipal

Processo TC: 7258/2015

Versam os presentes autos sobre Representação, em face

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vila Velha

www.tce.es.gov.br
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Assunto: Recurso de Reconsideração
Exercício: 2013
Responsável: Teresa Cristina Venuto Braga
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – ACÓRDÃO TC 830/2006
PARCIALMENTE REFORMADO PELO ACÓRDÃO TC
555/2013 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pela senhora Teresa Cristina Venuto Braga
na qualidade de Pregoeira do Município de Vila Velha no
exercício de 2013.
O Acórdão TC 331/2015 Plenário, parcialmente reformado
pelo Acórdão TC 1234/2016 (fls. 59/65) aplicou multa pecuniária individual à senhora Teresa Cristina Venuto Braga
no valor correspondente a 3.000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 72 que o trânsito em julgado
consumou-se em 17/04/2017, haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
A multa imputada foi inscrita em Dívida Ativa (CDA nº
6537/2017) pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.
Conforme fl. 04 do Processo SES 79984258 em anexo, a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA nº 6537/2017
junto ao Cartório Privativo de Títulos e Letras de Vitória,
em 16/11/2017, a qual se refere à multa pecuniária imposta pelo Acórdão TC 1234/2016, fixada em 3.000 VRTE, é dizer, em valor inferior ao exigido pela legislação para o ajuizamento de ação de execução fiscal.

recer 273/2018 (fls. 97/96), subscrito pelo Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento
dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto
à senhora Teresa Cristina Venuto Braga, devolvendo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os
devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como a pela
Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu
os processos com trânsito em julgado até a publicação da
referida emenda regimental conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019,
delegando-se aos relatores competência para deliberação
monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos
presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.

verão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas, conforme
art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.
Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente
atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais,
para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do
processo, nos termos do art. 331, II do RITCEES.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
1 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/responsabilidade da senhora Teresa Cristina Venuto Braga,
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 00836/2018-4
Processo TC: 11946/2015

O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão condenatório.

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.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Jaguaré

Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Pa-

Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes de-

Responsáveis: Conselho Municipal de Segurança Pública de

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Assunto: Tomada de Contas Especial
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Jaguaré –convenente
Aloisio Cetto – Presidente do Conselho Municipal de Segurança de Jaguaré (2008/2009)
Paulo Nunes Queiroz – Presidente do Conselho Municipal
de Segurança de Jaguaré (2011/2012)
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial determinada ao Prefeito Municipal de Jaguaré,
conforme Acórdão TC 982/2014 inserto no Processo TC
2872/2009.
Em análise à documentação relativa ao relatório de Tomada
de Contas Especial, a Secex Meios elaborou a Instrução Técnica Inicial 248/2018 (fls. 290/311) e a Manifestação Técnica 397/2018 (fls. 312/318) opinando pela citação dos responsáveis para apresentação de razões de defesa.
Desta forma, DECIDO:
1 Pela CITAÇÃO dos agentes responsáveis abaixo elencados, nos termos do artigo 157, inciso II, da Resolução 261,
de 4 de junho de 2013, c/c artigo 56, inciso III, e artigo 63,
inciso I, da Lei Complementar 621, para, no PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS, apresentarem alegações de defesa e/ou recolherem as importâncias devidas, em razão dos seguintes
achados de auditoria apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 248/2018 e na Manifestação Técnica 397/2018:
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS

SUBITENS/ IRREGULARIDADES

IMPORTANCIA DEVIDA
R$
VRTE
Aloisio Cetto
3.1 da ITI 248/18 – Desvio 54.152,38 29.613,13
Presidente da Comsej de finalidade na execução
(2008/2009)
dos convênios
Conselho Municipal de 3.2 da ITI 248/18 – Realiza- 12.744,07 6.797,78
Segurança Pública de Ja- ção de despesas fora do praguaré
zo de vigência
Convenente
3.3 da ITI 248/18 – Ausência 3.013,69 1.563,93
de restituição dos saldos remanescentes

Diário Oficial de Contas

Paulo Nunes Queiroz
Presidente da Comsej
(2011/2012)
Conselho Municipal de
Segurança Pública de Jaguaré
Convenente

3.1 da ITI 248/18 – Desvio 14.396,00
de finalidade na execução
dos convênios
3.2 da ITI 248/18 – Realiza- 3.046,46
ção de despesas fora do prazo de vigência

6.457,90

Responsável: Arnóbio Pinheiro Silva – Prefeito Municipal
1.355,68

3.3 da ITI 248/18 – Ausência 13.024,86 6.143,99
de restituição dos saldos remanescentes
Conselho Municipal de 3.4 da ITI 248/18 – Ausência 7.500,00 3.148,61
Segurança Pública de Ja- de prestação de contas do
guaré
Convênio nº 011/2013
Convenente

2 Sejam os responsáveis notificados de que poderão exercer sua defesa por todos os meios em direito admitidos e,
querendo, exercer o direito de sustentação oral, nos termos
do disposto no art. 327 da Resolução 261/2013, quando do
julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de
Contas, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181
da Lei Complementar 621/2012, regulamentado pela Resolução 262/2013.
Acompanham esta decisão, integrando-a, cópias da Instrução Técnica Inicial 248/2018 (fls. 289/311) e da Manifestação Técnica 397/2018 (fls. 312/318) a serem encaminhadas
aos responsáveis por meio digital.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

Decisão Monocrática 00838/2018-3

Exercício: 2017
1 - RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Denúncia encaminhada
por cidadã em face da Prefeitura Municipal de Pinheiros,
informando a existência de indícios de superfaturamento
e irregularidade na licitação do transporte escolar municipal, nos seguintes termos:
DOS FATOS
Desde o início da atual gestão, em 01/01/2017, a prática
de diversas irregularidades envolvendo a malversação do
dinheiro público tem sido fato público e notório no município de Pinheiros - ES, com destaque para o “TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL”.
A má destinação dos recursos públicos torna-se mais clarividente quando se tem uma arrecadação orçamentária
pequena, cujos resultados de aplicação só apontam para
uma degradação crescente no oferecimento dos serviços
sociais básicos à população local. O município sofre com
a desigualdade característica da má distribuição de renda e é marcado pela ausência de políticas públicas estruturais, sendo graves os problemas com saúde, educação
e saneamento
[...]
DAS IRREGULARIDADES FLAGRADAS NA REALIZAÇÃO DAS
DESPESAS PÚBLICAS: LESIVIDADE MORAL E PATRIMONIAL
À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pinheiros

Para justificar a necessidade de investigação aqui perseguida, apresento as Vossas Excelências, os itens abaixo
descritos.

Assunto: Denúncia

I) Imprecisão na descrição do objeto licitado;

Processo TC: 8525/2017-1

www.tce.es.gov.br
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II) Adoção do tipo de licitação pelo critério de menor preço global, em detrimento da contratação por itens {itinerário), sem justificativa e por não trazer vantagem econômica ao Município;
III) Adoção de critério de pagamento por trecho, em detrimento da contratação por km rodado ou aluno transportado, havendo pagamento de valor idêntico para trechos
de diferentes quilometragens, sem justificativa;
IV) Ausência de planilha de custos nos processos licitatórios (ADITIVOS -PRORROGAÇÃO E REAJUSTE);
V) Indevida terceirização {subcontratação) do serviço pela
contratada, sem autorização expressa do Município, mesmo ciente da situação;
VI) Sobrepreço no valor contratado, em comparação ao
preço médio de mercado, por “quilômetro” rodado;
VII) Irregularidade na liquidação das despesas em razão
da ausência de controle sobre a identificação do motorista, do monitor, do veículo utilizado e da quilometragem
percorrida;
VIII) Da não disponibilização das contas no período e forma exigidos na Lei Orgânica Municipal, art. 22. VIOLAÇAO
LEGAL AOS PRINCIPIOS INSCULPIDOS NO ART. 7, CAPUT,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LESIVIDADE À MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
Por conta desses fatos descritos pela denunciante, proferi a Decisão Monocrática 01798/2017-6) determinando a
notificação do senhor Arnóbio Pinheiro Silva – Prefeito
Municipal de Pinheiros, para que, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS se manifestasse sobre as supostas irregularidades apontadas na peça que deu origem a deflagração deste procedimento investigativo expediente que ingressou
neste Tribunal mediante o protocolo n. 17041/2017-9.
Diário Oficial de Contas

Notificado (Termo de notificação n. 3087/2017-2 de
24/11/2017), o senhor Prefeito Municipal apresentou suas justificativas (protocolo n. 18963/2017-1) negando a
existência das irregularidades apontadas pelo denunciante, e fazendo consignar que, os contratos em vigor firmados entre o Município de Pinheiros e a empresa Transigor,
referente ao transporte escolar, já foram objeto de análise
pelos auditores deste eg. Tribunal de Contas (Cesar Dougas de Lima Gozzoli e Luiz Antônio Alves), no mês de abril
do corrente ano, conforme comprova documento anexo.
Encaminhados os autos para exame técnico, a unidade de
instrução deste Tribunal fez juntar a Manifestação Técnica
01697/2017-9 sugerindo a postergação da análise quanto
aos requisitos de admissibilidade da presente denúncia e
fosse determinada a notificação ao gestor para que encaminhe cópias dos processos de pagamentos dos Contratos 42/2014 e 75/2014, referentes ao exercício de 2017,
propositura que este Conselheiro Relator acolheu ao proferir a Decisão Monocrática 00013/2018-1.
Mais uma vez notificado, o gestor municipal encaminhou ofício noticiando o envio de cópia dos contratos n.
042/2014 e 075/2014, objeto de solicitação deste Tribunal de Contas (protocolo n. 06541 /2018-8.
Promovida a juntada do documental enviada pelo dirigente municipal, o processo retornou à unidade técnica desta
Corte de Contas, quando foi acostada ao feito a Manifestação Técnica 00454/2018-1 opinando pela existência dos
requisitos de admissibilidade da presente denúncia, visto
que a peça inicial foi redigida com clareza, contém informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção, constando dos autos, após notificação da autoridade competente, de documentação capaz
de proporcionar à Área Técnica a devida análise.
www.tce.es.gov.br

Dito isso, o órgão de instrução deste Tribunal propôs:
. Seja a presente denúncia conhecida, por preenchimento
dos requisitos constantes do artigo 177 do RITCEES.
. Após, sugerimos o retorno dos autos à SecexSES para enfrentamento do mérito.
Assim recebi os autos do presente feito.
É o relatório.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O presente procedimento seguiu adequadamente o trilho
legal e regimental concernente à fase de iniciativa da denúncia, eventual diligência proposta pela área técnica e finalmente o exame dos requisitos de admissibilidade realizado pelo órgão de instrução em etapa que deve anteceder ao juízo de recebimento, de competência do Relator,
previsto no art. 178 do RI.
Essa é a tramitação ordinária para os procedimentos deflagrados por denúncia ou representação, ressalvados os
casos em que se requer providência que depende do poder geral de cautela, e o Relator entende que de plano verifica a existência dos requisitos da medida de urgência
(artigo 296 e seu § 1º do RI).
Esse procedimento segue rigorosamente o que determina um dos pilares do sistema legal previsto na Lei Orgânica deste Tribunal, art. 58, reafirmado no art. 318 do Regimento Interno, que observa outro princípio que rege o
processo penal, também de caráter sancionatório, qual
seja o da separação das funções de investigar e instruir,
atribuídas às unidades técnicas, do papel do julgador.
No processo penal, como é cediço, vigora o sistema acusatório, que impõe sejam as funções de acusação e de julgamento reservadas a órgãos distintos, cabendo ao MiQuinta-feira, 14 de junho de 2018
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nistério Público a função de promover a ação penal e ao
juiz compete julgá-la, o que implica dizer: não seria legítimo o juiz julgar procedimento penal ou investigação a
que houvesse dado início, eis que, nesse caso, o julgador
violaria o princípio da imparcialidade e afrontaria o devido processo legal.

to Brasileiro - LINDB, no seu artigo 27, ao se referir à “decisão do processo”, deixa claro que a segurança jurídica
a que aludiu o legislador nacional é direcionada a toda
a marcha processual que desencadeia a decisão, incluindo as fases de instrução, juízo de conformação legal e judicante.

No processo de controle de externo, com propensão punitiva ou de ressarcimento, com mais relevância, devem
ser observados os mesmos princípios e separação de funções, de modo, ao final, se obter um julgamento imparcial.

Nessa linha de compreensão acresce o articulista que a
imparcialidade se impõe não apenas ao julgador, mas,
também, a quem fiscaliza e instrui – lançando luz nos fatos, colacionando aos autos achados de auditorias, evidências, que, após o juízo de conformação legal, serão
levadas ao crivo judicante –, de modo que sem independência funcional entre quem fiscaliza e instrui e quem julga, não há que se falar em imparcialidade, segurança jurídica ou devido processo legal de controle externo.

Assinale-se que, diversamente do que se tem no âmbito da apuração e julgamento das violações de natureza
penal, em que as três funções do processo são exercidas
por órgãos de diferentes poderes (Polícia Judiciária, Ministério Público e Judiciário), no processo do Tribunal de
Contas as atividades de fiscalização e instrução e a judicante estão concentradas em um mesmo órgão constitucional, razão pela qual o controle deve ser pautado em
regras claras, objetivando garantir a preservação do princípio da separação dos poderes, da segregação das funções, legitimando, assim, a esfera controladora.
É bem por isso que o legislador estadual, atento ao sistema de garantias individuais posto pela Constituição de
1988, destacou claramente as funções do julgador e do
agente público encarregado dos procedimentos investigatórios e da instrução processual, de maneira a evitar
que o juiz de contas inicie procedimento investigativo
que ao final lhe competirá julgar em algum instante processual.
Em artigo publicado no Conjur, Ismar Viana anotou que
o novo texto da Lei de Introdução às Normas do DireiDiário Oficial de Contas

No caso vertido nos autos, noto que, até aqui, a deflagração do procedimento fiscalizatório e sua marcha processual deram-se segundo as normas que disciplinam o devido processo legal da atividade de controle externo.
Visto isso, acolho os fundamentos trazidos pela área técnica, para reconhecer presentes os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 177 do Regimento Interno
deste Tribunal.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, acolhendo o entendimento da unidade técnica deste Tribunal, DECIDO:
1. Conhecer a presente denúncia, vez que satisfeitos os
requisitos constantes do artigo 177 do RITCEES.
2. Determinar o retorno dos autos à SecexSES para instrução do feito com vistas ao seu julgamento.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br

Decisão Monocrática 00840/2018-1
Processo TC: 3180/2005
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Guarapari
Assunto: Tomada de Contas Especial
Exercícios: 2001 a 2004
Responsável: Izabel Cristina Cirino Barbosa
Advogado: Ricardo Rios do Sacramento – OAB 19.111
DECM
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial instaurada pela Prefeitura Municipal de Guarapari, por
força Decisão TC-2121/2009, com o objetivo de apurar supostas irregularidades cometidas durante o exercício de
2004, versando sobre possíveis atos envolvendo servidores
públicos daquela prefeitura e o Cartório Soter Lyra, no que
concerne a desvio de valores de Imposto sobre Transmissão
de Bens Imóveis – ITBI, com prejuízo aos cofres públicos.
Em protocolo de nº 3661/2018-2, de 23/03/2018, a responsável Izabel Cristina Cirino Barbosa, constitui advogado
e solicita vista e cópia dos autos para realização de sua defesa, o que foi integralmente deferido por este Relator, no
primeiro dia útil posterior ao pedido, 26/03/2018.
Em novo protocolo de nº 6853/2018-9, de 22/05/2018, a
senhora Izabel Cristina Cirino Barbosa informa não haver
decisão a respeito de seu pleito e registra ainda a ocorrência do vencimento do prazo para atendimento ao Termo de
Citação nº 2003/2017 a ela destinado – 26/03/2018. Assim,
reitera seu pleito anterior e solicita novo prazo para manifestação.
Ao contrário do apontado pela responsável, houve decisão
pelo deferimento de seu pedido em 26/03/2018, conforme
despacho acostado aos autos em folhas 1910, por meio do
Despacho nº 13963/2018-1.
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A requerente solicitou cópia do processo em uma sexta-feira (23/03/18) e o prazo de vencimento para protocolização de sua defesa deu-se na segunda-feira seguinte
(26/03/2018), quando houve o deferimento.
Assim, entendo não há que se falar em prorrogação de prazo para apresentação de justificativas, pleito que aliás não
encontra amparo legal, nem regimental. Entretanto, em homenagem ao princípio da ampla defesa e do contraditório,
reconsidero a contagem do prazo no sentido de conceder a
responsável mais 3 dias referentes ao lapso temporal ocorrido entre a data da protocolização de seu primeiro pedido
e o deferimento por parte dessa relatoria.
Ante o exposto, DECIDO:
1. Negar a reabertura de prazo para apresentação de justificativas.
2. Notificar a senhora Izabel Cristina Cirino Barbosa quanto à concessão do prazo de 3 (três) dias, contado a partir da
publicação desta Decisão, para apresentação de suas justificativas, em virtude da recontagem do prazo.
3. Notificar a responsável de que poderá exercer sua defesa
por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o direito de sustentação oral, nos termos do disposto
no art. 327 da Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento dos presentes autos, cuja data
será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em seu sítio
eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar
nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
À Secretaria-Geral das Sessões para providências.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br
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