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ATOS DA PRESIDÊNCIA

CONTRATADA: Bertoli Construções - LTDA EPP

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

PORTARIA 267-P, DE 7 DE JUNHO DE 2018.
Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;
Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor SÉRGIO DE CAMPOS, matrícula nº
202.775, ocupante do cargo efetivo de assistente técnico, para ocupar a função gratificada FG-5 na Secretaria de Contratações, substituindo o coordenador PAULO
HENRIQUE RESENDE MARQUES, matrícula nº 203.638,
afastado da referida função por motivo de substituição
de função gratificada FG3, no período de 11/6/2018 a
25/6/2018.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Republicada por incorreção

OBJETO: Contratação de empresa especializada para
execução de obra de reforma do telhado do edifício sede
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, com área total de 2.936,00 m2 (dois mil novecentos
e trinta e seis metros quadrados), englobando a retirada
do telhado existente e a fabricação, tratamento e montagem de estrutura metálica do novo telhado, concomitantemente com a implantação do sistema de captação de
água de chuva para aproveitamento e com a substituição da rede hidráulica de combate a incêndio na cobertura (tubulação horizontal), com fornecimento de mão
de obra e materiais.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 961.572,87 (novecentos
e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais e
oitenta e sete centavos);
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, cujo início será contado do
dia seguinte ao da publicação do extrato do contrato no
Diário Oficial de Contas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação 1010;

Resumo do Contrato nº 017/2018

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 e 4.4.90.51.

Processo TC- 6676/2017-1
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Vitória/ES, 15 de junho de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente

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
decisões de seu interesse publicadas no

Telefone: (27) 3334-7706

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.
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ATOS DA DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA

Atos da Diretoria Geral de Secretaria

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

ATO DGS Nº 060/2018
Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:
– Gerenciar, coordenar e supervisionar todas as atividades de administração e planejamento do Tribunal;
– Promover a integração da área Administrativa com
as demais unidades do Tribunal;
– Supervisionar o desempenho dos processos organizacionais e a evolução dos planos e projetos de gestão do Tribunal;
– Supervisionar as atividades relativas à tecnologia
da informação, bem como promover a uniformização e integração dos sistemas informatizados;

Designar servidores para fiscalização do Contrato TCEES nº 017/2018, firmado com a empresa Bertoli Construções Ltda. EPP
O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como também o que consta no item 2.3.1 do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12
de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar as servidoras Juliana Martins dos Santos Escodino, matrícula 203.663 e Ingrid Herzog Holz, matrícula
203.589 (Fiscais Titulares) e Bruna Saib Chequer Rizzo, matrícula 203.697 (Fiscal Adjunto), como gestores, para fiscalização do Contrato Nº 017/2018, firmado com a empresa Bertoli Construções Ltda. EPP, constantes dos autos do Processo TC nº 6676/2017-1.
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 19 de junho de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

– Supervisionar a execução das atividades de gestão
de pessoas e desenvolvimento de recursos humanos;
– Supervisionar a execução das atividades de aquisições e contratações, administração de materiais, patrimônio e logística;
– Gerir e acompanhar a execução de convênios e de
acordos de cooperação técnica, diretamente ou por
delegação, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente e de acordo com as deliberações do Tribunal, entre outras competências.

Telefone: (027) 3334-7665

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br
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LICITAÇÕES

Licitações

LICITAÇÕES

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2018
PROC. TC 3514/2018

Conforme Lei Complementar 621/2012, o Tribunal
de Contas possui jurisdição própria e privativa em
todo o território estadual, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência. A jurisdição do Tribunal abrange, entre outros, os responsáveis pela
elaboração dos editais de licitação e dos convites,
os participantes das comissões julgadoras dos atos
licitatórios, os pregoeiros, bem como os responsáveis e ratificadores dos atos de dispensa ou inexigibilidade.

Diário Oficial de Contas

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do seu Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº
123/2006 e Lei Complementar Estadual nº 618/2012, visando à contratação exclusiva de microempresa ou empresa
de pequeno porte especializada na prestação de serviços de apoio técnico à fiscalização dos serviços de modernização tecnológica das instalações de 02 (dois) elevadores elétricos de passageiros com casa de máquinas, 3 paradas e
capacidade para “10 passageiros ou 700 kg”, localizados no edifício sede do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, incluindo desmontagem e remoção dos equipamentos atuais, além de projeto executivo, fornecimento e
instalação de equipamentos e materiais novos, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecidos no
Projeto Básico nº 06/2017, objeto do Processo TC 8209/2017. O procedimento licitatório será realizado no endereço
eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
Abertura das Propostas: 13h00 do dia 04/07/2018.
Início da Sessão Pública: 14h00 do dia 04/07/2018.
O Edital poderá ser retirado nos sites http://www.tce.es.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Vitória, 19 de junho de 2018.
DANIEL SANTOS DE SOUSA
Pregoeiro Oficial - TCEES

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

RELATORES

Decisão Monocrática 00819/2018-1
Processo: 04404/2014-3
O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe determinar a instrução do feito pelas unidades técnicas; determinar a juntada
de documentos que lhe tenham sido encaminhados, pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria; determinar o desentranhamento de documentos dos processos, anexação, apensamento e
outras medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;
Além de decidir, em qualquer fase, sobre pedido de
vista e cópia dos autos do processo, que lhe tenha
sido encaminhado por interessado; determinar a
coleta de provas, caso não produzidas pela unidade técnica competente, em busca da verdade real;
Também cabe ao Relator determinar a realização
das diligências necessárias à escorreita instrução do
processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da verificação de fatos ou atos
considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o seu cumprimento; dentre outras competências
conforme Regimento Interno.

Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2014
UG: FMSB - Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: JANNY SPADETO AMBROZIM
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – OMISSÃO DE REMESSA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA
– 1º E 2° BIMESTRES DE 2014 – ARQUIVAMENTO SEM
BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO
MPEC.
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Omissão da Prestação de
Contas bimestral do Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba, referente aos 1º e 2° bimestres do exercício 2014,
sob a responsabilidade da senhora Janny Spadeto Ambrozim.
O Acórdão TC – 1008/2015-8 (fls. 48/52), condenou a
gestora, senhora Janny Spadeto Ambrozim, ao pagamento de multa pecuniária individual no valor correspondente a R$ 3.000,00 (Três mil reais).
Infere-se da certidão de fls. 96, que o trânsito em julgado
do acórdão supracitado consumou-se em 13/06/2016, e
de que a multa imputada a Janny Spadetto Ambrozim
foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida
Ativa (CDA nº 2793/2017 em 20/03/2017).
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 do Regimento Interno do TCEES

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

aprovado pela Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013,
o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da
execução do referido acórdão – pronunciou-se por meio
do Parecer 02154/2018-7 (fls. 78/80), no qual consignou
as medidas adotadas para cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo
do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas, nem
o órgão do Ministério Público que perante ele atua, competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos
por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as autoridades competentes adotem as medidas administrativas e judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública (estadual ou municipal) receba as importâncias atinentes às
multas, alcance, restituição de quantia e outras imposições legais, objeto de decisão do Tribunal, sob pena de
responder, solidariamente, por eventual omissão lesiva
ao erário. Destarte, uma vez verificado que a autoridade
responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, torna-se despicienda a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em custos desnecessários, tais como diligências
para se obter informações sobre o andamento de ações
de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos competentes. Logo, terá o procedimento de
acompanhamento e monitoramento atingido seu termo
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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tão logo se certifique que as medidas exigíveis pela lei
para sua cobrança tenham sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda pública, pois, neste caso, é
ônus do devedor comprovar o adimplemento da obrigação para que receba a respectiva quitação desse Tribunal de Contas. É dizer, o acompanhamento pelo Parquet
de Contas da execução do acórdão condenatório desenvolve-se em face das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos municipais ou estadual quando houver imputação de débito. Na espécie, a Lei Estadual n.
9.876/2012 possibilita a adoção de procedimentos administrativos de cobrança extrajudicial de título executivo judicial condenatório de quantia certa transitado em
julgado, de créditos tributários ou não tributários do Estado, das autarquias e das fundações públicas estaduais,
independentemente do valor do crédito estar inscrito ou
não em Dívida Ativa. O art. 2º, § 8°, inciso I, da referida
lei autoriza, ainda, a Procuradoria-Geral do Estado a dispensar a cobrança judicial de Certidão de Dívida Ativa
(CDA) devidamente protestada e cujo valor seja igual ou
inferior a 50.000 (cinquenta mil) Valores de Referência
do Tesouro Estadual – VRTE. Observa-se do protocolo às
fls. 03[6] que a Procuradoria-Geral do Estado protestou
a CDA 2793/2017 junto ao Cartório do 1° Ofício da 1ª Zona de Afonso Claudio, em 21/07/2017, a qual se refere à
multa pecuniária imposta pelo Acórdão TC-1008/2015,
fixada em R$ 3.000 (três mil reais), é dizer, em valor inferior ao exigido pela legislação para o ajuizamento de
ação de execução fiscal. Assim, adotou a autoridade administrativa a providência prevista em lei para a cobrança do crédito devido, não podendo ser coagida a utilizar
Diário Oficial de Contas

outros meios que não lhe impõe a legislação, pois constantes da sua margem de discricionariedade. Logo, não
há razões para a continuidade deste procedimento de
monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser
arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do débito/
responsabilidade. Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente,
as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações
do Tribunal de Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES. Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a devida quitação, hipótese que ensejará
o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331,
II, do RITCEES. Isso posto, requer o Ministério Público de
Contas seja determinado o arquivamento do feito, conforme art. 330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os
devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
II FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do RITCEES e
alterou a redação do seu § 3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o
trânsito em julgado, bem como pela Decisão Plenária TC
027/2017, publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047, p.02, a qual redistribuiu os processos com
trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019 (PORTAwww.tce.es.gov.br

RIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75), delegando-se aos
relatores competência para deliberação monocrática a
respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do
débito/responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo
nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade da senhora Janny Spadetto
Ambrozim quanto à multa aplicada, ressaltando que o
desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para
os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 11 de junho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Decisão Monocrática 00833/2018-1
Processo: 02695/2009-6
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: JESIEL VICTOR PATROCINIO CAMARGO,
AGENDA - ASSOCIACAO DOS
GERADORES DE EMPREGOS, NEGOCIOS, DESENVOLVIMENTO E AUXILIOTOMADA DE CONTAS – PREFEITURA
MUNICIPAL DE VITÓRIA – EXERCÍCIO 2006/2007 - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas instaurada pela Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), tenDiário Oficial de Contas

do em vista o repasse de recursos, no montante de R$
49.575,53 (quarenta e nove mil quinhentos e setenta e
cinco reais e cinquenta e três centavos), referente às duas primeiras parcelas do Termo de Parceria 001/2006 firmado entre a municipalidade, por intermédio da Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda, e a Associação dos Geradores de Empregos, Negócios, Desenvolvimento e Auxílio – AGENDA.
O Acórdão TC – 502/2014 – Plenário (fls.681/725), condenou a Associação de Geradores de Empregos, Negócios, Desenvolvimento e auxílio – AGENDA, ao pagamento de multa pecuniária no valor correspondente a
2.975,35 VRTE, bem como imputou-lhe débito, solidariamente com Jesiel Victor Patrocínio Camargo, ao ressarcimento em favor do erário municipal, na quantia equivalente a 2.975,35 VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 09/02/2015 (fl. 735) e de que a multa imputada a Associação de Geradores de Empregos,
Negócios, Desenvolvimento e auxílio e Jesiel Victor
Patrocínio Camargo foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 2294/2015 em
20/05/2015).
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 do Regimento Interno do TCEES
aprovado pela Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013,
o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da
execução do referido acórdão – pronunciou-se por meio
do Parecer 02426/2018-3 (fl. 808/810), no qual consignou as medidas adotadas para cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem
baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes terwww.tce.es.gov.br

mos:
[...]
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo
do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas, nem
o órgão do Ministério Público que perante ele atua, competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos
por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as autoridades competentes adotem as medidas administrativas e judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública (estadual ou municipal) receba as importâncias atinentes às
multas, alcance a restituição de quantia e outras imposições legais, objeto de decisão do Tribunal, sob pena de
responder, solidariamente, por eventual omissão lesiva
ao erário. Destarte, uma vez verificado que a autoridade
responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, torna-se despicienda a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em custos desnecessários, tais como diligências
para se obter informações sobre o andamento de ações
de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos competentes. Logo, terá o procedimento de
acompanhamento e monitoramento atingido seu termo
tão logo se certifique que as medidas exigíveis pela lei
para sua cobrança tenham sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda pública, pois, neste caso, é
ônus do devedor comprovar o adimplemento da obrigação para que receba a respectiva quitação desse Tribunal de Contas. É dizer, o acompanhamento pelo Parquet
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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de Contas da execução do acórdão condenatório desenvolvese em face das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos municipais ou estadual quando houver imputação de débito. Na espécie, a Lei Estadual n.
9.876/2012 possibilita a adoção de procedimentos administrativos de cobrança extrajudicial de título executivo judicial condenatório de quantia certa transitado em
julgado, de créditos tributários ou não tributários do Estado, das autarquias e das fundações públicas estaduais,
independentemente do valor do crédito estar inscrito ou
não em Dívida Ativa. O art. 2º, § 8°, inciso I, da referida
lei autoriza, ainda, a Procuradoria-Geral do Estado a dispensar a cobrança judicial de Certidão de Dívida Ativa
(CDA) devidamente protestada e cujo valor seja 2/3 Documento assinado digitalmente. Conferência em http://
www.tce.es.gov.br/ Identificador: 447B5-A91BC-C6492
igual ou inferior a 50.000 (cinquenta mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTE. Observa-se do protocolo às fls. 03[7] que a Procuradoria-Geral do Estado
protestou a CDA n° 2294/2015 junto ao Cartório Privado
de Protesto de Títulos e Letras, em 25/10/2016, a qual
se refere à multa pecuniária imposta pelo Acórdão TC502/2014, fixada em 2.975,35 VRTE’s, é dizer, em valor
inferior ao exigido pela legislação para o ajuizamento de
ação de execução fiscal. Lado outro, nota-se às fls. 794
que o Executivo Municipal ajuizou a ação de nº 500120231.2015.8.08.0024 para a cobrança do débito de ressarcimento imposto pelo acórdão supracitado, encontrando-se, neste estágio, a satisfação do crédito na pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável
por este órgão do Ministério Público de Contas. Assim,
adotou a autoridade administrativa a providência previsDiário Oficial de Contas

ta em lei para a cobrança do crédito devido, não podendo ser coagida a utilizar outros meios que não lhe impõe
a legislação, pois constantes da sua margem de discricionariedade. Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se baixa do débito/responsabilidade. Salienta-se ainda
que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou
judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES. Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES. Isso posto,
requer o Ministério Público de Contas seja determinado
o arquivamento do feito, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
II FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do RITCEES e
alterou a redação do seu § 3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o
trânsito em julgado, bem como pela Decisão Plenária TC
027/2017, publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047, p.02, a qual redistribuiu os processos com
trânsito em julgado até a publicação da referida emenwww.tce.es.gov.br

da regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75), delegando-se aos
relatores competência para deliberação monocrática a
respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do
débito/responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.
III DECISÃO
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no
art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo
nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade da Associação de Geradores de Empregos, Negócios, Desenvolvimento e auxílio
– AGENDA e do senhor Jesiel Victor Patrocínio Camargo, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para
os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 13 de junho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor José Carlos de Oliveira, ex-Prefeito Municipal de Alegre, relativo ao exercício de
2003.
O Acórdão TC – 074/2005 (fls.1.186/1.190 do Processo TC 7900/2003) parcialmente reformado pelo Acórdão
TC – 491/2007, condenou o gestor, senhor José Carlos
de Oliveira em multa pecuniária no valor correspondente a 2.000 (dois mil) VRTE e o imputou o ressarcimento
em favor do erário municipal, na quantia equivalente a
15.391,39 (quinze mil, trezentos e noventa e um VRTE e
trinta e nove centésimos) VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 25/10/2007 (fl.497) e de que a multa
foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida
Ativa (CDA nº 1998/2008).

Relator: Enivaldo Euzebio dos Anjos

Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 2370/2018-1
(fls. 500/502), no qual consignou as medidas adotadas
para cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:

Recorrente: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

[...]

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – EXERCÍCIO 2003 –ARQUIVAMENTO
SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.

Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas,

Decisão Monocrática 00835/2018-1
Processos: 03482/2005-2, 02174/2004-1, 01800/20043, 00933/2004-9, 07900/2003-9, 06429/2003-1
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre

Diário Oficial de Contas
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nem o órgão do Ministério Público que perante ele atua,
competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as
autoridades competentes adotem as medidas administrativas e judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública
(estadual ou municipal) receba as importâncias atinentes às multas, alcance a restituição de quantia e outras
imposições legais, objeto de decisão do Tribunal, sob pena de responder, solidariamente, por eventual omissão
lesiva ao erário.
Destarte, uma vez verificado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
torna-se despicienda a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança,
bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em
custos desnecessários, tais como diligências para se obter informações sobre o andamento de ações de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos
competentes.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento atingido seu termo tão logo se certifique que
as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham
sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda
pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar
o adimplemento da obrigação para que receba a respectiva quitação desse Tribunal de Contas.
É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da
execução do acórdão condenatório desenvolvese em face das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos municipais ou estadual quando houver imputação
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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de débito.

II FUNDAMENTAÇÃO

no desta Egrégia Corte.

No caso vertente, nota-se às fls. 154[7] e 472/476[8] que
a Procuradoria-Geral do Estado e o Executivo Municipal ajuizaram as ações de nº 33155620088080002 e n°
002.07.003086-7 para a cobrança dos valores decorrentes da condenação imposta pelos acórdãos condenatórios supracitados, encontrando-se, neste estágio, a satisfação do crédito na pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável por este órgão do Ministério Público de Contas.

Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §
3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL –
TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047, p.02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75),
delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir
nos presentes autos.

Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.

Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual
deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se baixa
do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de
Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para
a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
Diário Oficial de Contas

Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do
débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interwww.tce.es.gov.br

III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no
art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo
nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade do senhor José Carlos de Oliveira, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para
os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 11 de junho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Certidão 02623/2018-5
Protocolo(s): 07707/2018-8
Assunto: Requerimento / Solicitação
Descrição complementar: Certidão
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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Criação: 14/06/2018 15:44
Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Ref.: processo TC 12980/2015-3
Trata-se do protocolo 7707/2018-8 no qual o Secretário de
Transportes, Trânsito e Infraestrutura do Município de Vitória, senhor Tyago Ribeiro Hoffmann, presta informações sobre determinações expedidas por este Tribunal no item 5
do Acórdão TC 633/2017 – Plenário, proferido nos autos do
processo TC 12980/2015-3 e em relação ao qual fora definido monitoramento.
Por fim, requer o peticionante a dilação dos prazos fixados
na deliberação.
A esse respeito, a Secretaria de Controle Externo Adjunta de Operação (SegexAD-Oper) alertou que os prazos em
questão foram definidos pelo Plenário desta Corte como
sendo improrrogáveis, a saber:
[...]
5. Com base no inciso IV do art. 207 do Regimento Interno e considerando o prazo decenal de vigência do Termo
de Concessão 375/2014, determinar à Secretaria de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana do Município de Vitória:
5.1 que, caso ainda não tenha feito, proceda à designação do fiscal e do gestor do termo de concessão 375/2014,
comprovando perante esta Corte a referida designação,
bem como a respectiva ciência do servidor designado no
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, conforme narrado no item III.3;
5.2 que elabore e celebre termo aditivo ao termo de concessão 375/2014 para que sejam expressamente arroladas
as penalidades cabíveis em caso de atraso nos repasses por
Diário Oficial de Contas

parte da Concessionária, conforme abordado no item III.9,
comprovando-se perante este Tribunal de Contas o atendimento a esta determinação no prazo improrrogável de 15
(quinze) dias;
5.3 que instaure procedimentos fiscalizatórios de cunho
tributário para apuração e cobrança do possível débito da
concessionária Tecgold Sistemas Ltda. relativo ao ISSQN incidente sobre os serviços prestados no bojo do Termo de
Concessão 375/2014, nos termos tratados item III.10, comprovando-se perante este Tribunal de Contas o atendimento a esta determinação no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias;
6. Determinar à Segex o monitoramento das determinações contidas no item 5;
[...]
Como se vê, foram fixados os prazos improrrogáveis de 15
(quinze) dias para designação de fiscal (item 5.1.) e celebração de termo aditivo (item 5.2) e de 60 (sessenta) dias para
instauração de procedimento fiscalizatório de natureza tributária (item 5.3).
Desse modo, não é possível a dilação dos prazos em questão, razão pela qual INDEFIRO o pleito formulado pelo requerente e determino que seja PUBLICADA a presente decisão como forma de CIÊNCIA ao requerente.
Após a publicação desta decisão e considerando a informação de que as determinações constantes do Acórdão TC
633/2017 – Plenário foram inseridas no módulo de acompanhamento das deliberações do e-TCEES (Despachos
19531/2018-1 e 19804/2018-1 – peças 25 e 26 do processo
TC 12980/2015-3), remeta-se este protocolo à SEGEX para
cumprimento ao item 6 da referida deliberação.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
www.tce.es.gov.br

Decisão Monocrática 00842/2018-1
Processos: 08630/2014-9, 08857/2014-3, 06418/2012-2
Classificação: Pedido de Reexame
UG: UG-1845 - Ministério Público Especial de Contas
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: DALVA DA MATTA IGREJA, WAGNER BOURGUIGNON ALMEIDA
PEDIDO DE REEXAME – CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA – EXERCÍCIO 2012 – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO
MPEC.
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Pedido de Reexame, interposto pela senhora Dalva da Matta Igreja, Presidente da
Câmara Municipal de Anchieta, em face do Acórdão TC
0441/2014 do Processo TC 6418/2012, que cuida de Representação em face da Câmara Municipal de Anchieta,
relativo ao exercício de 2012.
O Acórdão TC – 441/2014 - Plenário (fls. 695/712 do
Processo TC 6418/2012) parcialmente reformado pelo
Acórdão TC – 1896/2015 – Plenário (fls. 52/62), condenou a gestora, senhora Dalva da Matta Igreja, ao pagamento de multa no valor correspondente a 1000 VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 28/03/2016 (fl. 69) e de que a multa
foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida
Ativa (CDA nº 5963/2016 em 31/08/2016).
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamenQuarta-feira, 20 de junho de 2018
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to e monitoramento da execução do referido acórdão –
pronunciou-se por meio do Parecer 02443/2018-7 (fls.
103/105), no qual consignou as medidas adotadas para
cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:

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

[...]

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

Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo
do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas, nem
o órgão do Ministério Público que perante ele atua, competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos
por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as autoridades competentes adotem as medidas administrativas
e judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública (estadual
ou municipal) receba as importâncias atinentes às multas, alcance, restituição de quantia e outras imposições
legais, objeto de decisão do Tribunal, sob pena de responder, solidariamente, por eventual omissão lesiva ao
erário.
Destarte, uma vez verificado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
torna-se despicienda a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança,
bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em
custos desnecessários, tais como diligências para se obter informações sobre o andamento de ações de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos
competentes.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento atingido seu termo tão logo se certifique que
Diário Oficial de Contas

Na espécie, a Lei Estadual n. 9.876/2012 possibilita a
adoção de procedimentos administrativos de cobrança
extrajudicial de título executivo judicial condenatório de
quantia certa transitado em julgado, de créditos tributários ou não tributários do Estado, das autarquias e das
fundações públicas estaduais, independentemente do
valor do crédito estar inscrito ou não em Dívida Ativa.
O art. 2º, § 8°, inciso I, da referida lei autoriza, ainda, a
Procuradoria-Geral do Estado a dispensar a a cobrança
judicial de Certidão de Dívida Ativa (CDA) devidamente protestada e cujo valor seja igual ou inferior a 50.000
(cinquenta mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTE.
Observa-se do protocolo às fls. 03[8] que a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA N. 5963/2016 junto ao Cartório de Protesto de Anchieta, em 26/07/2017,
a qual se refere à multa pecuniária imposta pelo acórdãos supracitados, fixada em 1.000 (um mil) VRTE, é dizer, em valor inferior ao exigido pela legislação para o
ajuizamento de ação de execução fiscal.
www.tce.es.gov.br

Assim, adotou a autoridade administrativa a providência
prevista em lei para a cobrança do crédito devido, não
podendo ser coagida a utilizar outros meios que não lhe
impõe a legislação, pois constantes da sua margem de
discricionariedade.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual
deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se à baixa
do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de
Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para
a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja
determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos
registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
II 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
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL –
TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047, p.02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75),
delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir
nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do
débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
Diário Oficial de Contas

título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.

PAL DE PEDRO CANÁRIO – EXERCÍCIO 2008 – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE –
DEVOLVER AO MPEC.

III DECISÃO

I RELATÓRIO

Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no
art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo
nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade da senhora Dalva da Matta Igreja, ressaltando que o desarquivamento poderá ser
requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas
informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.

Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo senhor Adeilton Pereira dos Santos, na qualidade de ordenador de despesas da Câmara Municipal de Pedro Canário, em face do Acórdão TC
029/2011 do Processo TC 1727/2009, que cuida de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Pedro
Canário, relativo ao exercício de 2008.

Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para
os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 14 de junho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Decisão Monocrática 00843/2018-4
Processos: 04121/2011-4, 04823/2009-1, 01727/2009-1
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: CMPC - Câmara Municipal de Pedro Canário
Relator: Marcos Miranda Madureira
Recorrente: ADEILTON PEREIRA SANTOS [JOSÉ MARIA
RAMOS GAGNO, FLAVIA HOYERCARLOS DE SOUZA]
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CÂMARA MUNICIwww.tce.es.gov.br

O Acórdão TC – 029/2011 (fls. 264/267 do Processo TC
1727/2009) parcialmente reformado pelo Acórdão TC
385/2013 (fls. 59/73), condenou o gestor, senhor Adeilton Pereira Santos, ao pagamento de multa no valor correspondente a 500 VRTE e imputou-lhe débito, em favor do erário municipal, na quantia correspondente a
7.198,92 VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 11/11/2013 (fl. 84) e de que a multa
foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida
Ativa (CDA nº 3394/2014 em 30/06/2014).
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão –
pronunciou-se por meio do Parecer 02472/2018-3 (fls.
134/136), no qual consignou as medidas adotadas para
cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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[...]
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas,
nem o órgão do Ministério Público que perante ele atua,
competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as
autoridades competentes adotem as medidas administrativas e judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública
(estadual ou municipal) receba as importâncias atinentes às multas, alcance a restituição de quantia e outras
imposições legais, objeto de decisão do Tribunal, sob pena de responder, solidariamente, por eventual omissão
lesiva ao erário.
Destarte, uma vez verificado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
torna-se despicienda a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança,
bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em
custos desnecessários, tais como diligências para se obter informações sobre o andamento de ações de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos
competentes.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento atingido seu termo tão logo se certifique que
as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham
sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda
pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar
o adimplemento da obrigação para que receba a respectiva quitação desse Tribunal de Contas.
Diário Oficial de Contas

É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da
execução do acórdão condenatório desenvolvesse em
face das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos
órgãos municipais ou estadual quando houver imputação de débito.
Na espécie, a Lei Estadual n. 9.876/2012 possibilita a
adoção de procedimentos administrativos de cobrança
extrajudicial de título executivo judicial condenatório de
quantia certa transitado em julgado, de créditos tributários ou não tributários do Estado, das autarquias e das
fundações públicas estaduais, independentemente do
valor do crédito estar inscrito ou não em Dívida Ativa.
O art. 2º, § 8°, inciso I, da referida lei autoriza, ainda, a
Procuradoria-Geral do Estado a dispensar a cobrança judicial de Certidão de Dívida Ativa (CDA) devidamente
protestada e cujo valor seja igual ou inferior a 50.000
(cinquenta mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTE.
Observa-se do protocolo às fls. 03[8] que a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA n° 3394/2014 junto ao
Cartório do 1º Ofício de Pedro Canário, em 16/08/2017,
a qual se refere à multa pecuniária imposta pelo Acórdão TC-029/2011, fixada em 500 VRTE, é dizer, em valor
inferior ao exigido pela legislação para o ajuizamento de
ação de execução fiscal.
Lado outro, nota-se às fls. 118 que o Executivo Municipal
ajuizou a ação de nº 0001330- 84.2017.8.08.0051 para a
cobrança do débito de ressarcimento imposto pelo acórdão supracitado, encontrando-se, neste estágio, a satisfação do crédito na pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável por este órgão do Ministério Público de Contas.
www.tce.es.gov.br

Assim, adotou a autoridade administrativa a providência
prevista em lei para a cobrança do crédito devido, não
podendo ser coagida a utilizar outros meios que não lhe
impõe a legislação, pois constantes da sua margem de
discricionariedade.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual
deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se baixa
do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de
Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para
a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja
determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos
registros no sistema de cobrança do E-TCEES. [...]
II 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
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL –
TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047, p.02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75),
delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir
nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do
débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que ensejará o desarquivaDiário Oficial de Contas

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

VER AO MPEC.

III DECISÃO

Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo senhor Gilvan Dutra Machado, na
qualidade de ex-Prefeito da Prefeitura Municipal de Alegre, em face do Acórdão TC 468/2003 do Processo TC
2220/2001, que cuida de Relatório de Auditoria da Prefeitura Municipal de Alegre, relativo ao exercício de
2000.

Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no
art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo
nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade do senhor Adeilton Pereira
Santos, ressaltando que o desarquivamento poderá ser
requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas
informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para
os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 14 de junho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Decisão Monocrática 00844/2018-9
Processos: 00132/2004-2, 02220/2001-1, 01583/2001-3
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre
Relator: Umberto Messias de Souza
Recorrente: GILVAN DUTRA MACHADO
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – EXERCÍCIO 2004 – ARQUIVAMENTO
SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLwww.tce.es.gov.br

I RELATÓRIO

O Acórdão TC – 468/2003 (fls. 1462/1466 do Processo TC
2220/2001) condenou o gestor, senhor Gilvan Dutra Machado, ao pagamento de multa no valor correspondente a 2000 VRTE e imputou-lhe débito, em favor do erário
municipal, na quantia correspondente a 55.581,33 VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 13/01/2004 (fl. 1475 do Processo TC
2220/2001) e de que a multa foi inscrita em Dívida Ativa,
conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 10781/2008
em 05/11/2008).
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão –
pronunciou-se por meio do Parecer 02468/2018-7 (fls.
282/284), no qual consignou as medidas adotadas para
cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetiQuarta-feira, 20 de junho de 2018
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vo do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas,
nem o órgão do Ministério Público que perante ele atua,
competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as
autoridades competentes adotem as medidas administrativas e judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública
(estadual ou municipal) receba as importâncias atinentes às multas, alcance a restituição de quantia e outras
imposições legais, objeto de decisão do Tribunal, sob pena de responder, solidariamente, por eventual omissão
lesiva ao erário.
Destarte, uma vez verificado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
torna-se despicienda a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança,
bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em
custos desnecessários, tais como diligências para se obter informações sobre o andamento de ações de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos
competentes.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento atingido seu termo tão logo se certifique que
as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham
sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda
pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar
o adimplemento da obrigação para que receba a respectiva quitação desse Tribunal de Contas.
É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da
execução do acórdão condenatório desenvolvesse em
face das providências a serem adotadas pelo órgão faDiário Oficial de Contas

zendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos
órgãos municipais ou estadual quando houver imputação de débito.
No caso vertente, nota-se às fls. 266 e 277 que a Procuradoria-Geral do Estado e o Executivo Municipal ajuizaram
as ações de nº 002.09.000765-5 e n° 002.08.004017-9
para a cobrança dos valores decorrentes da condenação
imposta pelo acórdão condenatório supracitado, encontrando-se, neste estágio, a satisfação do crédito na pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável por este órgão do Ministério Público de Contas.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual
deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se baixa
do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de
Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para
a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja
determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos
registros no sistema de cobrança do E-TCEES. [...]
www.tce.es.gov.br

II FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §
3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL –
TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047, p.02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75),
delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir
nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do
débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento InterQuarta-feira, 20 de junho de 2018
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no desta Egrégia Corte.

Assunto: Prestação de Contas Anual – Prefeito

Anual em referência.

Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.

Exercício: 2017

Quanto ao não acolhimento das razões de defesa e aplicação de multa ao responsável, entendo que tal análise
deve ser precedida da oportunização ao gestor de prazo
para exercício do contraditório e da ampla defesa no tocante à possibilidade de que suas justificativas sejam insuficientes para sanear o não encaminhamento da documentação faltante.

III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no
art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo
nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade do senhor Gilvan Dutra Machado, ressaltando que o desarquivamento poderá ser
requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas
informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para
os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 14 de junho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Decisão Monocrática 00845/2018-3
Processo TC: 3259/2018
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Divino de São
Lourenço
Diário Oficial de Contas

Responsável: Eleardo Aparício Costa Brasil – Prefeito
Municipal
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual – Governo do município de Divino de São Lourenço, relativa ao exercício de 2017, autuada face ao seu
não encaminhamento no prazo estabelecido na legislação vigente.
Devidamente citado (Instrução Técnica Inicial
182/2018), o responsável encaminhou justificativas datadas de 07/06/2017 (Defesa / Justificativa 678/2018).
Mediante a Instrução Técnica Inicial 333/2018, o Núcleo
de Contabilidade e Economia observou que as justificativas são as mesmas apresentadas em face da PCA de 2016
(10 - Defesa/Justificativa 00785/2017-7, TC 3648/2017),
com o seguinte teor: que iniciou sua gestão em 2017
com prestações de contas em atraso, tendo sido contratada nova empresa de fornecimento de software; que
houve problemas na migração dos dados entre os sistemas; que em out/2017 o município sofreu ataque de vírus, ficando prejudicado o cumprimento dos prazos.
A área técnica ressaltou que a omissão permanece, conforme comprovante constante do sistema CidadeES:
Nesse sentido, sugere a não acolhida das justificativas
apresentadas e a formação de autos apartados, para aplicação de sanção por multa ao responsável, nos termos
do art. 135, inciso IX, da Lei Complementar nº 621/2012
c/c o artigo 281 e 389, inciso IX do Regimento Interno do
TCEES. Ademais, opina pela citação do gestor pelo descumprimento do Termo de Notificação 362/2018, o qual
determinou o encaminhamento da Prestação de Contas
www.tce.es.gov.br

Desta forma, DECIDO:
1. Pela CITAÇÃO do senhor Eleardo Aparício Costa Brasil, para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS IMPRORROGÁVEIS, apresente as justificativas que julgar pertinentes face ao não atendimento ao Termo de Notificação 362/2018;
2. Pela NOTIFICAÇÃO do senhor Eleardo Aparício Costa Brasil, para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS IMPRORROGÁVEIS, encaminhe a esta Corte de Contas a
Prestação de Contas abaixo discriminada, alertando-o
quanto às consequências do descumprimento desta Decisão, em especial quanto à sanção de multa prevista no
art. 135, inc. IX da Lei Complementar 621/2012:
Descrição
Exercício Legislação Pertinente
Prestação de Contas Anu- 2017
LC 621/2012, Res.
al de Governo (CidadES)
261/2013 e Instrução
Normativa TC 43/2017

Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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Decisão Monocrática 00846/2018-8
Processo TC: 3260/2018
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: Eleardo Aparício Costa Brasil – Prefeito Municipal
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual – Ordenador do Município de Divino de São Lourenço, relativa ao exercício de 2017, autuada face ao seu não
encaminhamento no prazo estabelecido na legislação vigente.
Devidamente citado (Instrução Técnica Inicial 183/2018),
o responsável encaminhou justificativas datadas de
05/06/2017 (Defesa / Justificativa 678/2018).
Mediante a Instrução Técnica Inicial 335/2018, o Núcleo
de Contabilidade e Economia observou que as justificativas
são as mesmas apresentadas em face da PCA de 2016 (10
- Defesa/Justificativa 00785/2017-7, TC 3648/2017), com o
seguinte teor: que iniciou sua gestão em 2017 com prestações de contas em atraso, tendo sido contratada nova empresa de fornecimento de software; que houve problemas
na migração dos dados entre os sistemas; que em out/2017
o município sofreu ataque de vírus, ficando prejudicado o
cumprimento dos prazos.
A área técnica ressaltou que a omissão permanece, conforme comprovante constante do sistema CidadeES:
Nesse sentido, sugere a não acolhida das justificativas apresentadas e a formação de autos apartados, para aplicação
de sanção por multa ao responsável, nos termos do art.
135, inciso IX, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o artigo 281 e 389, inciso IX do Regimento Interno do TCEES.
Diário Oficial de Contas

Ademais, opina pela citação do gestor pelo descumprimento do Termo de Notificação 362/2018, o qual determinou
o encaminhamento da Prestação de Contas Anual em referência.
Quanto ao não acolhimento das razões de defesa e aplicação de multa ao responsável, entendo que tal análise deve ser precedida da oportunização ao gestor de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa no tocante
à possibilidade de que suas justificativas sejam insuficientes para sanear o não encaminhamento da documentação
faltante.
Desta forma, DECIDO:
1. Pela CITAÇÃO do senhor Eleardo Aparício Costa Brasil,
para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS IMPRORROGÁVEIS, apresente as justificativas que julgar pertinentes face ao não atendimento ao Termo de Notificação 351/2018;
2. Pela NOTIFICAÇÃO do senhor Eleardo Aparício Costa
Brasil, para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS IMPRORROGÁVEIS, encaminhe a esta Corte de Contas a Prestação
de Contas abaixo discriminada, alertando-o quanto às consequências do descumprimento desta Decisão, em especial
quanto à sanção de multa prevista no art. 135, inc. IX da Lei
Complementar 621/2012:
Descrição
Exercício Legislação Pertinente
Prestação de Contas 2017
artigo 139 da Res. TCEAnual de Gestão (CidaES 261/2013 e Instrução
dES)
Normativa TC 43/2017

Decisão Monocrática 00884/2018-3
Processos: 03148/2006-5, 00373/2005-5
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre
Relator: Enivaldo Euzebio dos Anjos
Recorrente: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – EXERCÍCIO 2003 – ARQUIVAMENTO
SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER
AO MPEC.
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração,
interposto pelo senhor José Carlos de Oliveira, na qualidade de ex-Prefeito da Prefeitura Municipal de Alegre, em
face do Acórdão TC 408/2006 do Processo TC 373/2005,
que versa sobre denúncia apresentada pelo Sr. Romar
Azevedo Mentes contra o Sr. José Carlos de Oliveira, prefeito municipal de Alegre no exercício de 2003.
O Acórdão TC – 408/2006 (fls. 217/220 do Processo
TC 373/2005), reiterado pelo Acórdão TC – 868/2006
(fls.44/46), condenou o gestor, senhor José Carlos de Oliveira, ao pagamento de multa no valor correspondente a
2000 VRTE’s.

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.

Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 02/01/2007 (fl.89) e de que a Procuradoria-Geral do Estado ajuizou a Ação de Execução Fiscal N. 002.08.003300-0 (fls79/81) em face do responsável, cujo objeto constitui a cobrança da multa instituída
pelo v. acórdão condenatório.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Re-

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

www.tce.es.gov.br
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gimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 02531/2018-7
(fls.91/93), no qual consignou as medidas adotadas para
cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo
do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas, nem
o órgão do Ministério Público que perante ele atua, competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos
por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as autoridades competentes adotem as medidas administrativas e
judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública (estadual ou
municipal) receba as importâncias atinentes às multas, alcance a restituição de quantia e outras imposições legais,
objeto de decisão do Tribunal, sob pena de responder, solidariamente, por eventual omissão lesiva ao erário.
Destarte, uma vez verificado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
torna-se despicienda a continuidade do procedimento de
acompanhamento e monitoramento de cobrança, bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em custos desnecessários, tais como diligências para se obter informações sobre o andamento de ações de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos competentes.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e moniDiário Oficial de Contas

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

Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento do feito, conforme art. 330,
inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do
Ministério Público de Contas para os devidos registros no
sistema de cobrança do E-TCEES.

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

II FUNDAMENTAÇÃO

No caso vertente, nota-se, às fls. 79/81, que a Procuradoria-Geral do Estado ajuizou a ação de N. 002.08.0033000 para a cobrança do valor decorrente da condenação imposta pelo Acórdão TC- 408/2006, encontrando-se, neste
estágio, a satisfação do crédito na pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável por este órgão do
Ministério Público de Contas.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual
deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se baixa do
débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos
créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento
do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
www.tce.es.gov.br

[...]
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do Regimento
Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu § 3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL –
TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047, p.02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75),
delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir
nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que 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
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno
desta Egrégia Corte.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente
atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais,
para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título
executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do
processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art.
288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental
009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade do senhor José Carlos de Oliveira,
ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de
direito.

Decisão Monocrática 00885/2018-8
Processos: 08208/2009-7, 02461/2005-9, 02796/2004-2,
01573/2004-4, 00343/2004-6,
07873/2003-5
Classificação: Pedido de Revisão
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta
Relator: João Luiz Cotta Lovatti
Requerente: MOACYR CARONE ASSADPEDIDO DE REVISÃO
– PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – QUITAÇÃO AO
SENHOR MOACYR CARONE ASSAD – DEVOLVER AO MPEC
PARA REGISTROS – ARQUIVAR.
I RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Recurso de Revisão interposto por Moacyr Carone Assad, com vistas à reforma do Acórdão TC – 284/2007- Plenário, às fls. 154/159 prolatado nos
autos do processo TC-2461/2005, que considerou irregulares os atos de gestão praticados à frente da Prefeitura Municipal de Anchieta, no exercício de 2003.
O Acórdão TC – 188/2005 – Plenário (fls.1060/1065), parcialmente reformado pelo Acórdão TC – 284/2007 – Plenário (fls.154/159), condenou o senhor Moacyr Carone ao
pagamento de multa pecuniária de 5.000 VRTE e imputou-lhe débito, de ressarcimento ao erário municipal, no valor
equivalente da 70.535,01 VRTE.

Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os
devidos registros, conforme o solicitado.

Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 21/06/2007 (fl.90), e que conforme Termo
de Verificação nº 51/2018-7 (fls.92/95) expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas houve o recolhimento integral da multa aplicada ao responsável Moacyr Carone Assad.

Vitória, 18 de junho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal
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de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão – pronunciou-se
por meio do Parecer 2533/2018-6 (fl.111), no qual pugnou
pela quitação ao responsável senhor Moacyr Carone Assad,
nos seguintes termos:
[...]
EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso de
suas atribuições institucionais, manifesta-se nos seguintes
termos.
O Acórdão TC-188/2005[1], parcialmente reformado pelo Acórdão TC-284/2007[2], condenou Moacyr Carone em
multa pecuniária no montante correspondente a 5.000 VRTE e imputou-lhe débito, de ressarcimento ao erário municipal, no valor equivalente a 70.535,01 VRTE.
Infere-se da informação às fls. 90 que o trânsito em julgado
consumou-se em 21/06/2007, haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
Consta às fls. 92/95 o Termo de Verificação nº 51/2018-7
expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de
Contas que certifica o recolhimento integral da multa infligida ao responsável.
Isso posto, com fulcro no art. 148 da Lei Complementar
621/2012, o Ministério Público de Contas pugna seja expedida a devida QUITAÇÃO ao responsável supracitado quanto à multa aplicada.
[...]
II FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do Regimento
Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu § 3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao proQuarta-feira, 20 de junho de 2018
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cesso mesmo após o trânsito em julgado, bem como pela
Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047, p.02, a qual redistribuiu os
processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019
(PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75), delegando-se
aos relatores competência para deliberação monocrática a
respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que houve o recolhimento integral da multa aplicada ao responsável Moacyr Carone Assad, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá
ser arquivado, procedendo-se à baixa do débito / responsabilidade.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos
jurídicos pronunciados pelo MPC na integralidade e, com
fulcro no art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda
Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
EXPEÇO a devida QUITAÇÃO ao senhor Moacyr Carone Assad quanto à multa aplicada.
Antes, contudo, publique-se esta decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para fiscalização e monitoramento da execução da decisão quanto ao ressarcimento imputado pelo Acórdão condenatório.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Diário Oficial de Contas

Decisão Monocrática 00886/2018-2
Processo: 03253/2011-5
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: SEDU - Secretaria de Estado da Educação
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: ROBERTO VALADAO ALMOKDICE, CONSTRUTORA ROSEWAN LTDA – ME
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONVERTIDA – SEDU –
EXERCÍCIO 2005 - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas instaurada pela Secretaria de Estado da Educação – SEDU, e
encaminhado a esta Corte de Contas através do ofício
OF/SEDU/GS/Nº 499 (fls. 01/02), protocolo nº 006687,
tendo como responsáveis o Senhor Roberto Valadão Almokdice, Prefeito Municipal e a Construtora Rosewan Ltda, referente ao exercício de 2005.
O Acórdão TC – 443/2015 – Plenário (fls.746/760), condenou Roberto Valadão Almodikce, ao pagamento de
multa pecuniária no valor correspondente a 1.000 VRTE, bem como imputou-lhe débito, solidariamente com
a Sociedade Empresária Construtora Rosewan Ltda., ao
ressarcimento em favor do erário municipal, na quantia
equivalente a 9.391,49 VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 28/08/2015 (fl. 766) e de que a multa imputada e o débito de ressarcimento foram inscritos
em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA
nº 217/2016 e n° 222/2016), respectivamente.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, paráwww.tce.es.gov.br

grafo único e no art. 463 do Regimento Interno do TCEES
aprovado pela Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013,
o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da
execução do referido acórdão – pronunciou-se por meio
do Parecer 02555/2018-2 (fl802/804), no qual consignou as medidas adotadas para cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem
baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo
do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas, nem
o órgão do Ministério Público que perante ele atua, competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos
por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as autoridades competentes adotem as medidas administrativas
e judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública (estadual
ou municipal) receba as importâncias atinentes às multas, alcance, restituição de quantia e outras imposições
legais, objeto de decisão do Tribunal, sob pena de responder, solidariamente, por eventual omissão lesiva ao
erário.
Destarte, uma vez verificado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
torna-se despicienda a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança,
bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em
custos desnecessários, tais como diligências para se obter informações sobre o andamento de ações de cobranQuarta-feira, 20 de junho de 2018
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ça ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos
competentes.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento atingido seu termo tão logo se certifique que
as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham
sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda
pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar
o adimplemento da obrigação para que receba a respectiva quitação desse Tribunal de Contas.
É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da
execução do acórdão condenatório desenvolvese em face das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos municipais ou estadual quando houver imputação
de débito.
Na espécie, a Lei Estadual n. 9.876/2012 possibilita a
adoção de procedimentos administrativos de cobrança
extrajudicial de título executivo judicial condenatório de
quantia certa transitado em julgado, de créditos tributários ou não tributários do Estado, das autarquias e das
fundações públicas estaduais, independentemente do
valor do crédito estar inscrito ou não em Dívida Ativa.
O art. 2º, § 8°, inciso I, da referida lei autoriza, ainda, a
Procuradoria-Geral do Estado a dispensar a a cobrança
judicial de Certidão de Dívida Ativa (CDA) devidamente protestada e cujo valor seja igual ou inferior a 50.000
(cinquenta mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTE. Observa-se das informações[6] prestadas eletronicamente que a Procuradoria-Geral do Estado protestou as CDAs n° 217/2016 e n° 222/2016 junto ao Cartório de Protesto da 2ª Zona, em 17/10/2017
e 12/12/2017, respectivamente, as quais se referem à
Diário Oficial de Contas

multa pecuniária imposta e ao débito de ressarcimento imputado pelo Acórdão Tc-443/2015 - Plenário, fixada em 1.000 VRTE e 9.391,49 VRTE, nesta ordem, é dizer,
em valor inferior ao exigido pela legislação para o ajuizamento de ação de execução fiscal.
Assim, adotou a autoridade administrativa a providência
prevista em lei para a cobrança do crédito devido, não
podendo ser coagida a utilizar outros meios que não lhe
impõe a legislação, pois constantes da sua margem de
discricionariedade.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual
deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se à baixa
do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de
Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para
a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
www.tce.es.gov.br

II FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do RITCEES e
alterou a redação do seu § 3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o
trânsito em julgado, bem como pela Decisão Plenária TC
027/2017, publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047, p.02, a qual redistribuiu os processos com
trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75), delegando-se aos
relatores competência para deliberação monocrática a
respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do
débito/responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no
art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo
nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade da Sociedade Empresária
Construtora Rosewan Ltda e do senhor Roberto Valadão
Almodikce, ressaltando que o desarquivamento poderá
ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as
medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para
os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 18 de junho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Decisão Monocrática 00887/2018-7
Processos: 05766/2013-6, 02002/2010-7, 02583/20082, 02171/2008-9
Classificação: Embargos de Declaração
Diário Oficial de Contas

UG: CMCI - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Terceiro interessado: MARCOS SALLES COELHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CÂMARA MUNICIPAL
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ARQUIVAMENTO
SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
I RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Ministério Público de Contas em face do Acórdão TC –
200/2013 que, nos autos da Prestação de Contas da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, relativas ao
exercício de 2007, sob a responsabilidade do Sr. Marcos
Salles Coelho, conheceu do Recurso de Reconsideração
e, no mérito, deu-lhe parcial provimento.
O Acórdão TC – 593/2009 (fls. 542/546 do Processo TC
2171/2008), parcialmente reformado pelos Acórdãos
TC 200/2013 (fls.487/495) e TC 1169/2014 – Plenário
(fls.38/46), condenou o gestor, senhor Marcos Salles
Coelho ao pagamento de multa no valor correspondente 1.000 VRTE e imputou-lhe débito, em favor do erário
municipal, na quantia correspondente a 11.601,28 VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 18/03/2015 (fl. 52) e de que a multa
foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida
Ativa (CDA nº 3826/2015 em 17/05/2015).
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 da Resolução TC 261/2013
www.tce.es.gov.br

(Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 2543/20181 (fls.121/123), no qual consignou as medidas adotadas
para cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas,
nem o órgão do Ministério Público que perante ele atua,
competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as
autoridades competentes adotem as medidas administrativas e judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública
(estadual ou municipal) receba as importâncias atinentes às multas, alcance a restituição de quantia e outras
imposições legais, objeto de decisão do Tribunal, sob pena de responder, solidariamente, por eventual omissão
lesiva ao erário.
Destarte, uma vez verificado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
torna-se despicienda a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança,
bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em
custos desnecessários, tais como diligências para se obter informações sobre o andamento de ações de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos
competentes.
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento atingido seu termo tão logo se certifique que
as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham
sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda
pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar
o adimplemento da obrigação para que receba a respectiva quitação desse Tribunal de Contas.
É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da
execução do acórdão condenatório desenvolvese em face das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos municipais ou estadual quando houver imputação
de débito.
Na espécie, a Lei Estadual n. 9.876/2012 possibilita a
adoção de procedimentos administrativos de cobrança
extrajudicial de título executivo judicial condenatório de
quantia certa transitado em julgado, de créditos tributários ou não tributários do Estado, das autarquias e das
fundações públicas estaduais, independentemente do
valor do crédito estar inscrito ou não em Dívida Ativa.
O art. 2º, § 8°, inciso I, da referida lei autoriza, ainda, a
Procuradoria-Geral do Estado a dispensar a cobrança judicial de Certidão de Dívida Ativa (CDA) devidamente
protestada e cujo valor seja igual ou inferior a 50.000
(cinquenta mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTE.
Observa-se das informações[9] prestadas eletronicamente que a Procuradoria-Geral do Estado protestou a
CDA n° 3826/2015 junto ao Cartório de Protesto da 2ª
Zona de Cachoeiro de Itapemirim, em 19/10/2017, a
qual se refere à multa pecuniária imposta pelos acórdãos
supracitados, fixada em 1.000 VRTE, é dizer, em valor inDiário Oficial de Contas

ferior ao exigido pela legislação para o ajuizamento de
ação de execução fiscal.
Lado outro, nota-se às fls. 117 que o Executivo Municipal
ajuizou a ação de nº 0012708- 31.2015.8.08.0011 para a
cobrança do débito de ressarcimento imposto pelo acórdão supracitado, encontrando-se, neste estágio, a satisfação do crédito na pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável por este órgão do Ministério Público de Contas.
Assim, adotou a autoridade administrativa a providência
prevista em lei para a cobrança do crédito devido, não
podendo ser coagida a utilizar outros meios que não lhe
impõe a legislação, pois constantes da sua margem de
discricionariedade.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual
deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se baixa
do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de
Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para
a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja
determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responwww.tce.es.gov.br

sabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos
registros no sistema de cobrança do E-TCEES
[...]
II FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §
3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL –
TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047, p.02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75),
delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir
nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que 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.
Quarta-feira, 20 de junho de 2018

24

ATOS DOS RELATORES

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 desta Egrégia Corte.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no
art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo
nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade do senhor Marcos Salles Coelho, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.

Decisão em Protocolo 00219/2018-4
Protocolo(s): 06115/2018-4
Assunto: Encaminhamento
Criação: 19/06/2018 10:44
Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Art. 14 O processo de tomada de contas especial deve
ser encaminhada ao Tribunal no prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir do ato de sua instauração.

Trata-se do protocolo 06115/2018-4 datado de
09/05/2018 no qual o Prefeito e Anchieta, senhor Fabrício Petri, requer:

Parágrafo único. O prazo previsto no caput poderá ser
prorrogado por até igual período, mediante solicitação
da autoridade competente, fundamentada e tempestiva, a ser concedida a critério do Relator, em decisão monocrática.

[...], solicitamos a prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias, conforme dispõe a Instrução Normativa TC
nº 32, de 04 de novembro de 2014, quanto a Tomada de
Contas Especial – TCE, protocolizada nessa Egrégia Corte de Contas sob o nmero2698/20183 em 06/03/2018,
diante da não conclusão dos trabalhos.

Desse modo, não vislumbrando prejuízo processual e
havendo previsão regulamentar para a prorrogação do
indigitado prazo por mais 90 (noventa) dias, DEFIRO o
pleito formulado pelo requerente, na forma do parágrafo único do art. 14, da IN TC 32/2014 acima transcrito, a
contar do término do prazo inicialmente concedido.

Informamos que a TCE foi instaurada em 22 de fevereiro
de 2018 através do Decreto-A nº 115/2018, referente a
ausência de recolhimento previdenciário –INSS, Processo Administrativo n. 23.170/2017. Assim requeremos,
que a prorrogação inicie a partir de 23/05/2018.

Por fim, que seja PUBLICADA a presente decisão e dada CIÊNCIA aos requerentes, encaminhando-se este protocolo à SGS para que seja JUNTADO ao processo TC
2362/2018-2.

Ref.: processo TC 2362/2018-2

[...]

Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para
os devidos registros, conforme o solicitado.

A respeito do requerimento, esclareço que foi concedido ao Prefeito de Anchieta, senhor Fabrício Petri o prazo de 90 (noventa) dias para encaminhamento da tomada de contas especial, na forma da Decisão Monocrática 00393/2018-9, proferida no bojo do processo TC
2362/2018-2 (peça 04).

Vitória, 18 de junho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Ocorre que, na forma do despacho 29786/2018-8 da
oriundo da Secretaria Geral das Sessões – SGS informou
que o prazo para o encaminhamento da Tomada de Con-

Diário Oficial de Contas

tas Especial venceu em 24/05/2018, em obediência ao
disposto no art. 14 da Instrução Normativa TC 32, de 4
de novembro de 2014:

www.tce.es.gov.br

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator

Decisão Monocrática 00877/2018-3
Processo TC: 813/2005
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Assunto: Auditoria Ordinária
Exercício: 2004
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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Responsável: Edson Henrique Pereira
AUDITORIA ORDINÁRIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO – ACÓRDÃO TC 316/2006 –
ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE
– RETORNAR AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, referente ao exercício de 2004, sob a responsabilidade do senhor Edson Henrique Pereira.
O Acórdão TC 316/2006 condenou o senhor Edson Henrique Pereira em multa pecuniária no valor correspondente a 5.000 VRTE, e imputou-lhe débito, em favor do
erário municipal, na quantia equivalente a 134.273,81
VRTE.
Infere-se da informação à fl. 99 que o trânsito em julgado
consumou-se em 16/06/2016, haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
A multa imputada foi inscrita em Dívida Ativa (CDA
nº 4002/2006) pela Secretaria de Estado da Fazenda
– SEFAZ, que deu ensejo à Ação de Execução Fiscal N.
008.08.001.201-9, ajuizada pela Procuradoria-Geral do
Estado, bem como o Executivo Municipal de Barra de
São Francisco ajuizou a Ação de Execução (Processo nº
008.07.002973-4[ em face do responsável inadimplente,
cujo objeto constitui a cobrança do débito instituído pelo acórdão supracitado
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 2441/2018 (fls. 1082/1084), subscrito pelo ExDiário Oficial de Contas

celentíssimo 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
www.tce.es.gov.br

débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.
Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar,
a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da
CDA/título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II do RITCEES.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
1 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330,
inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/
responsabilidade do senhor Edson Henrique Pereira,
ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser
requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas
informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
2 Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

Decisão Monocrática 00891/2018-3
Processo: 04870/2018-4
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

Defensoria Pública (vide seção 2).

Exercício: 2018

Por fim, verificou-se que a Defensoria Pública Estadual não
se encontra em nenhuma hipótese dos incisos I e IV do artigo 5º da Lei 10.028/2000, que estabelecem os casos de
infração administrativa contra as leis de finanças públicas.

UG: DEFENSORIA PÚBLICA - Defensoria Pública do Estado
do Espírito Santo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: SANDRA MARA VIANNA FRAGA
CONTROLE EXTERNO – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL –
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO – 1º QUADRIMESTRE
DE 2018 – ENCAMINHAR CÓPIA – APENSAR À PCA.
I RELATÓRIO
Trata da fiscalização do Relatório de Gestão Fiscal (RGF),
concernente ao 1º quadrimestre de 2018 da Defensoria
Pública do Estado, de responsabilidade da senhora Sandra Mara Vianna Fraga – Defensora Pública-geral do Espírito Santo.

Entre os benefícios esperados decorrentes deste acompanhamento, destacam-se o aumento da transparência da
gestão fiscal e a melhoria na apuração e divulgação das informações econômicas, financeiras e contábeis.
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando o exposto neste Relatório, sugere-se o encaminhamento do presente Relatório Técnico ao Conselheiro
Relator com a proposição de encaminhar cópia deste relatório técnico ao responsável pelo Controle Interno da Defensoria Pública Estadual para que conheça o teor desta
análise.

O exame da gestão fiscal consta no Relatório Técnico
0128/2018-1 elaborado pelo Núcleo de Controle Externo
de Macroavaliação Governamental (NMG), com as seguintes conclusões e propostas de encaminhamento:

Ato contínuo, o NMG elaborou a Manifestação Técnica
0500/2018-8, acolhendo integralmente o referido Relatório Técnico.

3. CONCLUSÃO

Constata-se, conforme levantamento feito, tomando por
base exclusivamente os registros do Sigefes, que a despesa total com pessoal apurada por este Tribunal registrou o
montante de R$ 38.783.397,49, valor coincidente com o
publicado pela Defensoria Pública Estadual.

Observou-se que o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) cumpriu as formalidades atinentes a publicar tempestivamente
todos os demonstrativos exigidos; às assinaturas exigidas; à
compatibilidade aos modelos do MDF; e à inserção no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público
Brasileiro (Siconfi). Contudo, o RGF foi encaminhado após o
prazo limite, mas sem afetar a análise por este Tribunal (vide seção 1).
De acordo com levantamento feito tomando por base exclusivamente os registros do Sigefes, a despesa total com
pessoal apurada por este Tribunal registrou o montante de
R$ 38.783.397,49, valor coincidente com o publicado pela
Diário Oficial de Contas

II FUNDAMENTOS

Diante do exposto, tomo como razões de decidir as constantes do Relatório Técnico 0128/2018-1, encampado pela
Manifestação Técnica 0500/2018-8, cuja conclusão transcrevo a seguir:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante o exposto, e tendo em vista que as despesas com
pessoal da Defensoria Pública do Estado, para fins de apuração do limite da LRF, são demonstradas no Relatório de
www.tce.es.gov.br

Gestão Fiscal do Poder Executivo, remetemos ao Relator a
presente instrução com a seguinte proposta:
Encaminhar cópia do Relatório Técnico (RT) 128/2018 ao
gestor e ao responsável pelo Controle Interno da Defensoria Pública para que conheçam o teor desta análise.
Finalmente, ressalta-se a necessidade, por parte deste Tribunal, de retornar os presentes autos à unidade técnica
responsável pela análise da Prestação de Contas da Defensoria Pública, para ser apensado, futuramente, aos autos da
Prestação de Contas, em atendimento ao art. 277, § 1º, do
Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
III DECISÃO
Ante o exposto, acompanho a proposta apresentada pelo
do Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação Governamental - NMG, conforme o Relatório Técnico 0128/20181, tendo em vista que a Defensoria Pública Estadual não se
enquadra na situação mencionada no § 2º do art. 59 da LRF,
tampouco em nenhuma hipótese dos incisos do artigo 5º
da Lei 10.028/2000, que estabelecem os casos de infração
administrativa contra as leis de finanças públicas e DECIDO
encaminhar cópia do Relatório Técnico (RT) -128/2018-1 ao
gestor e ao responsável pelo Controle Interno da Defensoria Pública Estadual para que conheçam o teor desta análise.
Por fim, encaminhar os presentes autos ao Núcleo de Controle Externo de Macroavaliação Governamental - NMG para ser apensado, futuramente, aos autos da Prestação de
Contas Anual da Defensoria Pública Estadual, em atendimento ao art. 277, § 1º, do Regimento Interno (Resolução
TC-261/2013).
Vitória/ES, 18 de junho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

É de competência da Segex planejar, organizar, coordenar, orientar, gerenciar, dirigir, supervisionar
e avaliar, por intermédio das suas unidades subordinadas, todas as atividades, projetos e resultados
relativos à área técnica de controle externo;
Além de emitir notas técnicas orientando suas unidades subordinadas, objetivando uniformizar técnicas e padrões nas fiscalizações e análise de contas; propor diretrizes relativas ao controle externo
a cargo do Tribunal;

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

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 1º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 011E0700001 - Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
RESPONSÁVEL: José de Barros Neto

Telefone: (027) 3334-7626

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

PERÍODO: 1º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 035E0700001 - Prefeitura Municipal de Itapemirim
RESPONSÁVEL: Thiago Pençanha Lopes
C.P.F.: 10919812724
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Itapemirim,

Valor
15.116.879,75

conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei

13.129.297,91

lo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao des-

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

Vitória, 25 de maio de 2018.

MENTÁRIA (RREO)

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

Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Prestação
de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas
para essa Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no
referido Termo condição necessária para restabelecer as
funcionalidades do sistema.

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇA-

C.P.F.: 03188838727
À Segex compete também promover o chamamento de responsável aos autos, para o exercício do
contraditório em matérias relacionadas à atividade de controle externo, até a fase de instrução
conclusiva do processo, exceto quando se tratar
dos chefes dos Poderes Executivo estadual, Legislativo estadual e Judiciário, do Ministério Público,
do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, hipóteses em que os autos serão encaminhados para o respectivo Conselheiro relator; entre outras
ações de acordo com Regimento Interno.

Meta de Resultado Nominal com tendência ao descumprimento

Valor
-2.931,74
2.861.318,69

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pecumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de Diretrizes Orçamentária, com base nas informações do 1º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado
no(s) quadro(s) a seguir:
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/
c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
67.371.166,67
62.851.562,67

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Prestação
de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas
para essa Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no
referido Termo condição necessária para restabelecer as
funcionalidades do sistema.
Vitória, 25 de maio de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 1º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 073E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

PESCA, HORACIO AUGUSTO MENDES DE SOUSA)

quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c
art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
35.702.372,28
35.633.871,93

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Resultado Nominal
Valor
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da
-490.812,00
LRF)
Resultado Nominal realizado no perío- 19.066.959,70
do
Meta de Resultado Nominal com tendência ao descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Prestação
de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas
para essa Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no
referido Termo condição necessária para restabelecer as
funcionalidades do sistema.
Vitória, 25 de maio de 2018.

RESPONSÁVEL: Gilson Daniel Batista
C.P.F.: 07454479707
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Viana, conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de Diretrizes
Orçamentária, com base nas informações do 1º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
Diário Oficial de Contas

DECISÃO SEGEX 00337/2018-5
PROCESSO: 06926/2017-1
CLASSIFICAÇÃO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
UG: SEAG - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
INTERESSADO: GESTOR DA UG (SECRETARIA DE ESTADO
DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E
www.tce.es.gov.br

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso II, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, II, ambos do Regimento Interno deste
Tribunal, expedir COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA aos
Srs. Octaciano Gomes de Souza Neto (Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca) e Marcos Pugnal (Secretário de Estado de Controle
e Transparência), para, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, suprir a necessidade de dados da Tomada
de Contas Especial.
Determino o encaminhamento aos responsáveis de cópia desta Decisão, bem como da Manifestação Técnica
00470/2018-1, juntamente com o Termo de Comunicação de Diligência.
Fica o responsável advertido de que:
a) O não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal);
b) A comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica deste Tribunal;
c) A resposta ao termo de comunicação de diligência deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo
TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00338/2018-1
PROCESSO: 06987/2017-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2016
UG: IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA, CLEUTON LADISLAU,
ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE, MAURICIO
ZORZI, PEDRO JOSE DUTRA SOBRINHO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, da
Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES), CITAR o(s) Sr(s). Domingos Ramos de Oliveira Souza, (Diretor-Presidente do IPASBE – período: de 01.01 a
31.12.2016), Cleuton Ladislau (responsável pelo Controle Interno – período: de 01.01 a 31.12.2016), Romualdo
Antônio Gaigher Milanese (Prefeito Municipal – período: 01.01. a 31.12.2016), Maurício Zorzi (Atuário) e Pedro José Dutra Sobrinho (Presidente da Câmara Municipal – período: 01.01 a 31.12.2016) para que, no praDiário Oficial de Contas

zo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente(m) razões de justificativas / alegações de defesa, bem como
os documentos que entenderem necessários, em razão
das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial
nº 00321/2018-4.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico nº 00109/2018-8,
bem como da Instrução Técnica Inicial nº 00321/2018-4,
juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
www.tce.es.gov.br

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

DECISÃO SEGEX 00339/2018-4
PROCESSO: 04954/2018-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO: 2018
UG: PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: JONES CAVAGLIERI
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de ConQuarta-feira, 20 de junho de 2018
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DECISÃO SEGEX 00341/2018-1

tas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, incisos I e III, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica - TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I e III,
da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno - TCEES):

nº 261/2013;

CITAR o Sr. JONES CAVAGLIERI, Prefeitura Municipal de
Aracruz, para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar pertinentes, bem como os documentos que entender necessários,
em razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica
Inicial nº 00322/2018-9.

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

NOTIFICAR o Sr. JONES CAVAGLIERI, Prefeito Municipal
de Aracruz, para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a esta Corte de Contas, por meio
do Sistema CidadES, a prestação de contas mensal referente ao mês de março (exercício de 2018), indicadas na
Instrução Técnica Inicial nº 00322/2018-9.
Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº
00322/2018-9, juntamente com os Termos de Citação e de
Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, por membro da
família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação
dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I e II, da LC nº
621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II, da Resolução TC
Diário Oficial de Contas

c) o não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº 621/2012 e do
art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;

e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC nº
261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada
no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art. 101
do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;

PROCESSO: 04956/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO: 2018
UG: PMBSF - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: ALENCAR MARIM
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, incisos I e III, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica - TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I
e III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
- TCEES):
CITAR o Sr. ALENCAR MARIM, Prefeito Municipal de
Barra de São Francisco, para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos
que julgar pertinentes, bem como os documentos que
entender necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial nº 0324/2018-8.

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

NOTIFICAR o Sr. ALENCAR MARIM, Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, para que, no prazo de
15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a esta Corte de Contas, por meio do Sistema CidadES, o cadastro de abertura e as prestações de contas mensais referentes aos meses de janeiro ,fevereiro e março (exercício de 2018), indicadas na Instrução Técnica Inicial nº
0324/2018-8.

RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta
Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº

g) as respostas aos termos de citação e de notificação deverão observar o formato dos documentos aceitos pelo
TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.

www.tce.es.gov.br
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0324/2018-8, juntamente com os Termos de Citação e
de Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
Diário Oficial de Contas

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

de Brejetuba , para que, no prazo de 15 (quinze) dias
improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar pertinentes, bem como os documentos que entender necessários, em razão das ocorrências constantes da
Instrução Técnica Inicial nº 00327/2018-1.
NOTIFICAR o Sr. JOÃO DO CARMO DIAS, Prefeito Municipal de Brejetuba, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
improrrogáveis, encaminhe a esta Corte de Contas, por
meio do Sistema CidadES, o cadastro de abertura e as
prestações de contas mensais referentes aos meses de
janeiro, fevereiro e março (exercício de 2018), indicadas
na Instrução Técnica Inicial nº 00327/2018-1.
Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta
Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº
00327/2018-1, juntamente com os Termos de Citação e
de Notificação.
ADVERTÊNCIAS:

DECISÃO SEGEX 00342/2018-6
PROCESSO: 05008/2018-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO: 2018
UG: PMB - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: JOAO DO CARMO DIAS
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, incisos I e III, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica - TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I
e III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
- TCEES):
CITAR o Sr. JOÃO DO CARMO DIAS, Prefeito Municipal
www.tce.es.gov.br

a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) as respostas aos termos de citação e de notificação
deverão observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00343/2018-1
PROCESSO: 03287/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDiário Oficial de Contas

DENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
CALÇADO
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: JOSE CARLOS DE ALMEIDA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I e III, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
47, inciso IV, e 358, inciso I e III, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR e NOTIFICAR o(s) Sr(s). JOSE CARLOS DE ALMEIDA, para que, no prazo de 15 dias
improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas pelo descumprimento de prazo de encaminhamento, bem como encaminhe a Prestação de Contas Anual, exercício de 2017, conforme Instrução Técnica Inicial
325/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 325/2018
juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por memwww.tce.es.gov.br

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

DECISÃO SEGEX 00344/2018-5
PROCESSO: 05009/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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EXERCÍCIO: 2018
UG: PMCB - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA
BARRA
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: FRANCISCO BERNHARD VERVLOET
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, incisos I e III, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica - TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I
e III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
- TCEES):
CITAR o Sr. FRANCISCO BERNHARD VERVLOET, Prefeito
Municipal de Conceição da Barra, para que, no prazo de
15 (quinze) dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar pertinentes, bem como os documentos que entender necessários, em razão das ocorrências
constantes da Instrução Técnica Inicial nº 0329/2018-1.
NOTIFICAR o Sr. FRANCISCO BERNHARD VERVLOET,
Prefeito Municipal de Conceição da Barra, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a
esta Corte de Contas, por meio do Sistema CidadES, o cadastro de abertura e as prestações de contas mensais referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março (exercício de 2018), indicadas na Instrução Técnica Inicial nº
0329/2018-1.
Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta
Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº
0329/2018-1, juntamente com os Termos de Citação e
de Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
Diário Oficial de Contas

a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
www.tce.es.gov.br

do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) as respostas aos termos de citação e de notificação
deverão observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00346/2018-4
PROCESSO: 09027/2017-7
CLASSIFICAÇÃO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
UG: PMBSF - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: ALENCAR MARIM
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso II, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, II, ambos do Regimento Interno deste
Tribunal, expedir COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA ao Sr.
ALENCAR MARIM, para, no prazo de 15 (quinze) dias
improrrogáveis encaminhe a esta Corte a documentação mencionada no item 3.1 da Manifestação Técnica
00223/2018-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cóQuarta-feira, 20 de junho de 2018
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pia desta Decisão, bem como da Manifestação Técnica
00223/2018-1, juntamente com o Termo de Comunicação de Diligência.
Fica o responsável advertido de que:
a) O não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal);
b) A comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica deste Tribunal;
c) A resposta ao termo de comunicação de diligência deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo
TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00347/2018-9
PROCESSO: 05013/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO: 2018
UG: PMG - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA

Diário Oficial de Contas

RESPONSÁVEL: VERA LUCIA COSTA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, incisos I e III, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica - TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I
e III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
- TCEES):
CITAR a Sra. VERA LÚCIA COSTA, Prefeita Municipal de
Guaçuí, para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar pertinentes, bem como os documentos que entender necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução
Técnica Inicial nº 00330/2018-3.
NOTIFICAR a Sra. VERA LÚCIA COSTA, Prefeita Municipal de GuaçuÍ, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
improrrogáveis, encaminhe a esta Corte de Contas, por
meio do Sistema CidadES, o cadastro de abertura e as
prestações de contas mensais referentes aos meses de
janeiro, fevereiro e março (exercício de 2018), indicadas
na Instrução Técnica Inicial nº 00330/2018-3.
Determino a remessa, à responsável, de cópia desta
Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº
00330/2018-3, juntamente com os Termos de Citação e
de Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por peswww.tce.es.gov.br

soa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado da responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá a responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) as respostas aos termos de citação e de notificação
deverão observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução NormaQuarta-feira, 20 de junho de 2018
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tiva TC nº 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00348/2018-3
PROCESSO: 05015/2018-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO: 2018
UG: PMG - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, incisos I e III, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica - TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I
e III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
- TCEES):
CITAR o Sr. EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, Prefeito
Municipal de Guarapari, para que , no prazo de 15
(quinze) dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar pertinentes, bem como os documentos que entender necessários, em razão das ocorrências
constantes da Instrução Técnica Inicial nº 00331/2018-8.
NOTIFICAR o Sr. EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, Prefeito Municipal de Guarapari, para que, no prazo de 15
(quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a esta Corte de
Contas, por meio do Sistema CidadES, as prestações de
Diário Oficial de Contas

contas mensais referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março (exercício de 2018), indicadas na Instrução
Técnica Inicial nº 00331/2018-8.
Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta
Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº
00331/2018-8, juntamente com os Termos de Citação e
de Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;

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

c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;

PROCESSO: 05017/2018-4

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

UG: PMJ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

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

DECISÃO SEGEX 00349/2018-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO: 2018
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: ROGERIO FEITANI
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
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63, incisos I e III, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica - TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I e III,
da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno - TCEES):
CITAR o Sr. ROGÉRIO FEITANI, Prefeito Municipal de Jaguaré , para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar pertinentes,
bem como os documentos que entender necessários, em
razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial nº 0332/2018-2.
NOTIFICAR o Sr. ROGÉRIO FEITANI, Prefeito Municipal de
Jaguaré, para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a esta Corte de Contas, por meio do Sistema CidadES, o cadastro de abertura e as prestações de
contas mensais referentes aos meses de janeiro, fevereiro
e março (exercício de 2018), indicadas na Instrução Técnica Inicial nº 0332/2018-2.
Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº
0332/2018-2, juntamente com os Termos de Citação e de
Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, por membro da
família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação
dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I e II, da LC nº
621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II, da Resolução TC
Diário Oficial de Contas

DECISÃO SEGEX 00350/2018-1

nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº 621/2012 e do
art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC nº
261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada
no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art. 101
do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;

PROCESSO: 05018/2018-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO: 2018
UG: PMSL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, incisos I e III, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica - TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I
e III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
- TCEES):
CITAR o Sr. VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO, Prefeito Municipal de Santa Leopoldina, para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar pertinentes, bem como os documentos que entender necessários, em razão das
ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial nº
0334/2018-1.

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

NOTIFICAR o Sr. VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO,
Prefeito Municipal de Santa Leopoldina, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhe
a esta Corte de Contas, por meio do Sistema CidadES,
a prestação de contas mensal referente ao mês março
(exercício de 2018), indicada na Instrução Técnica Inicial
nº 0334/2018-1.

RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta
Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº

g) as respostas aos termos de citação e de notificação deverão observar o formato dos documentos aceitos pelo
TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.

www.tce.es.gov.br
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0334/2018-1, juntamente com os Termos de Citação e
de Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;

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

CITAR o Sr. JOSE CARLOS DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de São José do Calçado, para que, no prazo de 15
(quinze) dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar pertinentes, bem como os documentos que entender necessários, em razão das ocorrências
constantes da Instrução Técnica Inicial nº 00336/20181.
NOTIFICAR o Sr. JOSE CARLOS DE ALMEIDA, Prefeito
Municipal de São José do Calçado , para que, no prazo
de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a esta
Corte de Contas, por meio do Sistema CidadES, o cadastro de abertura e as prestações de contas mensais referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março (exercício de 2018), indicadas na Instrução Técnica Inicial nº
00336/2018-1.

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta
Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº
00336/2018-1, juntamente com os Termos de Citação
e de Notificação.

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

EXERCÍCIO: 2018

ADVERTÊNCIAS:

UG: PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
CALÇADO

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

RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

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

c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;

f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
Diário Oficial de Contas

DECISÃO SEGEX 00351/2018-5
PROCESSO: 05019/2018-3

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

www.tce.es.gov.br

b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, §
1º, incisos I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º,
incisos I e II, da Resolução TC nº 261/2013;
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012
e do art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa
pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer
o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal
quando do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art. 101 do mesmo diploma normativo,
em observância aos princípios do devido processo legal,
contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) as respostas aos termos de citação e de notificação
deverão observar o formato dos documentos aceitos
pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
Diário Oficial de Contas

DECISÃO SEGEX 00352/2018-1

de Notificação.

PROCESSO: 05020/2018-6

ADVERTÊNCIAS:

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

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

EXERCÍCIO: 2018
UG: PMSM - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: DANIEL SANTANA BARBOSA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, incisos I e III, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica - TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I
e III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
- TCEES):
CITAR o Sr. DANIEL SANTANA BARBOSA, Prefeito Municipal de São Mateus, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que
julgar pertinentes, bem como os documentos que entender necessários, em razão das ocorrências constantes da
Instrução Técnica Inicial nº 00337/2018-5.
NOTIFICAR o Sr. DANIEL SANTANA BARBOSA, Prefeito
Municipal de São Mateus , para que, no prazo de 15
(quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a esta Corte de Contas, por meio do Sistema CidadES, o cadastro de abertura e as prestações de contas mensais referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março (exercício de 2018), indicadas na Instrução Técnica Inicial nº
00337/2018-5.
Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta
Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº
00337/2018-5, juntamente com os Termos de Citação e
www.tce.es.gov.br

b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgaQuarta-feira, 20 de junho de 2018
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mento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) as respostas aos termos de citação e de notificação
deverão observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00353/2018-4
PROCESSO: 05021/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO: 2018
UG: PMVV - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: MAX FREITAS MAURO FILHO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, incisos I e III, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei
Orgânica - TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I
e III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno
- TCEES):
CITAR o Sr. MAX FREITAS MAURO FILHO, Prefeito Municipal de Vila Velha, para que, no prazo de 15 (quinze)

Diário Oficial de Contas

dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que
julgar pertinentes, bem como os documentos que entender necessários, em razão das ocorrências constantes da
Instrução Técnica Inicial nº 0338/2018-1.
NOTIFICAR o Sr. MAX FREITAS MAURO FILHO, Prefeito
Municipal de Vila Velha, para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a esta Corte de Contas, por meio do Sistema CidadES, o cadastro de abertura
e as prestações de contas mensais referentes ao meses
de janeiro, fevereiro e março (exercício de 2018), indicadas na Instrução Técnica Inicial nº 0338/2018-1.
Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta
Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial nº
0338/2018-1, juntamente com os Termos de Citação e
de Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
www.tce.es.gov.br

d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) as respostas aos termos de citação e de notificação
deverão observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00355/2018-3
PROCESSO: 02948/2018-9
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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DENÚNCIA
UG: PMBSF - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
DENUNCIANTE: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
RESPONSÁVEL: ALENCAR MARIM, MARIA DA PENHA
VIEIRA FAGUNDES
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Srs. ALENCAR MARIM, (Prefeito Municipal) e MARIA DA PENHA VIEIRA FAGUNDES
(ex-Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer) para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão
das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial
0320/2018-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, bem como da Instrução Técnica Inicial 0320/2018-1, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como reDiário Oficial de Contas

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

DECISÃO SEGEX 00356/2018-8
PROCESSO: 02887/2017-8

www.tce.es.gov.br

CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO DENÚNCIA
UG: PMBSF - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
DENUNCIANTE: IDENTIDADE PRESERVADA
RESPONSÁVEL: CLEMILDA CAMPOS BARROS, ORLANDO
AMARO HARTVIG, ADMILSON RIBEIRO BRUM, ALENCAR
MARIM
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso III, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
47, inciso IV, e 358, III, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, NOTIFICAR o Sr. ALENCAR MARIM, para, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, encaminhe a esta Corte a documentação e/ou esclarecimentos mencionados no item 3.1 da Manifestação Técnica
00483/2018-8.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, bem como da Manifestação Técnica
00483/2018-8, juntamente com o Termo de Notificação.
Fica o responsável advertido de que:
a) O não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal);
b) A comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da coQuarta-feira, 20 de junho de 2018
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municação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica deste Tribunal;
c) A resposta ao termo de notificação deverá observar
o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00357/2018-2
PROCESSO: 06999/2017-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2016
UG: IPREVMIMOSO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIMOSO DO SUL
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: ANGELO CERGIO RODRIGUES REIS, MAURICIO BRANDAO GONCALVES, LENILSON PORCINO JUNIOR, FLAVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE, MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA, IGOR FRANCA GARCIA, MARCELO DE MORAES PESSANHA
INTERESSADO: ANGELO GUARCONI JUNIOR
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, da
Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES),
Diário Oficial de Contas

CITAR os Srs. Angelo Cergio Rodrigues Reis, (Presidente
do IPREVMIMOSO – período: 01.01 a 31.12.2016), Flávia Roberta Cysne de Novaes Leite (Prefeito Municipal
– período: 01.01 a 31.12.2016), Marcos Oliveira de Souza (Secretário de Saúde – período: 01.01 a 31.12.2016),
Maurício Brandão Gonçalves (responsável pelo Controle
Interno – período: 01.01 a 31.12.2016), Lenilson Porcino Júnior (responsável pelo Controle Interno – período:
desde 01.01.2017), Igor França Garcia (Atuário), Marcelo de Moraes Pessanha (Presidente da Câmara Municipal – período: 01.01 a 31.12.2016) para que, no prazo
de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem razões
de justificativas / alegações de defesa, bem como os documentos que entenderem necessários, em razão das
ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial nº
00339/2018-4.
DECIDE, ainda, o Secretário-geral de Controle Externo do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso III, da Lei Complementar nº
621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso IV,
e 358, III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES), NOTIFICAR o Sr. Angelo Guarçoni Junior
(Prefeito Municipal – desde 01.01.2017), para que tome CIÊNCIA, diante da necessidade de complementação
dos aportes não repassados integralmente, caso mantida a irregularidade, que ocasionou a utilização indevida
de recursos capitalizados para o pagamento de despesas previdenciárias do Fundo Financeiro do RPPS, com
fundamento no caput do art. 40 da Constituição Federal,
art. 1º, § 1º, art. 8º, parágrafo único, e art. 69 da LRF, art.
1º da Lei Federal 9.717/1998, arts. 17, 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008. (Item 3.5.3.2 do Relatório Técnico
00115/2018-3)
www.tce.es.gov.br

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, bem como do Relatório Técnico 00115/2018-3 e da Instrução Técnica Inicial nº
00339/2018-4, juntamente com o Termo de Citação/Notificação.
Ficam os responsáveis advertidos de que:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa peQuarta-feira, 20 de junho de 2018
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los meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00358/2018-7
PROCESSO: 08047/2014-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(as) Sr(as). Melquisedequi Laquini Moro nos termos do art. 157, III do Regimento Interno
do TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012,
para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis,
apresente(em) as razões de justificativas, individual ou
coletivamente, bem como os documentos que entender(em) necessários, em razão do(s) achado(s) constante(s) Instrução Técnica Inicial 00341/2018-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00091/2018-1, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00341/2018-1, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;

RESPONSÁVEL: DANIL RODRIGUES ARARIBA, ALINI MARQUEZINI, MELQUISEDEQUI LAQUINI MORO

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

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.

d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no

EXERCÍCIO: 2013
UG: UG-1703 - FUNDAÇÃO MEDICO-ASSISTÊNCIAL DO
TRABALHADOR RURAL DE RIO NOVO DO SUL
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00360/2018-4
PROCESSO: 03573/2018-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMAC - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: EDELIO FRANCISCO GUEDES
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Edelio Francisco Guedes,
nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 343/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 124/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 343/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e deDiário Oficial de Contas

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

DECISÃO SEGEX 00361/2018-9
PROCESSO: 03250/2018-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMADN - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
DO NORTE
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

www.tce.es.gov.br

RESPONSÁVEL: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Paulo Marcio Leite Ribeiro, nos termos do art. 157, III do Regimento Interno
do TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012,
para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis,
apresente (m) as razões de justificativas, bem como os
documentos que entender necessários, em razão dos
achados da Instrução Técnica Inicial 344/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 125/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 344/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
Quarta-feira, 20 de junho de 2018
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d) após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa
pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer
o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do julgamento dos presentes autos, cuja
pauta de julgamento contendo a data da sessão será
previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do
TCEES, na forma do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00363/2018-8
PROCESSO: 07574/2017-1

TENTÁVEL DA REGIÃO DOS VALES E DO CAFÉ

realizada quando confirmada por recibo assinado por

RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

pessoa encarregada de receber correspondência, por

RESPONSÁVEL: LIONDA LIMA MARELLI

membro da família ou por empregado do responsável,

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o Secretário-geral de Controle Externo do Tribu-

ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao
teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64,

nal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fun-

§ 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES;

damento no art. 63, inciso I e III, da Lei Complemen-

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

tar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I e III,

decisões presumem-se perfeitas com a publicação no

ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR e

Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o dispos-

NOTIFICAR o(as) Sr(as). LIONDA LIMA MARELLI, nos

to no art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;

termos do art. 134, inciso III e § 2°, c/c o art. 28 do
RITCEES, para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, apresente(m) as razões de justificativas
pelo descumprimento de prazo de encaminhamento,
bem como encaminhe a Prestação de Contas Anual,
exercício de 2017, conforme Instrução Técnica Inicial
00346/2018-4;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão da Manifestação Técnica 00416/20186 e da Instrução Técnica Inicial 00346/2018-4 juntamente com o Termo de Citação/Notificação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se pros-

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

seguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei

do com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.

Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos ne-

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR

b) não cabe recurso da decisão que determinar a ci-

cessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem res-

tação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgâni-

posta, encaminhe-se os autos ao relator.

EXERCÍCIO: 2016

ca do TCEES;

UG: CDSVC - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUS-

c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
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RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
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Atos da Secretaria Geral das Sessões

SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES

NOTIFICAÇÃO
PROTOCOLO: 6969/2018-2
REFERÊNCIA: PROCESSO TC 8955/2017 (APENSOS: TC 4985/2013; TC 3483/2013)

À Secretaria Geral das Sessões – SGS compete:

CLASSIFICAÇÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

- Secretariar as sessões do Plenário e assessorar o
Presidente, os Conselheiros, os Auditores e o Ministério Público junto ao Tribunal durante as reuniões, e em decorrência destas adotar todas as medidas necessárias ao funcionamento do Plenário;

EMBARGANTE: LUIZ ALFREDO PRETTI (OAB/ES 8788)

- Zelar pela organização, divulgação e publicação dos
atos que lhe são pertinentes;
- Providenciar a redação dos acórdãos, pareceres e
decisões;

JURISDICIONADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
Fica o Senhor LUIZ ALFREDO PRETTI, NOTIFICADO do indeferimento, pelo Relator, Conselheiro em substituição João
Luiz Cotta Lovatti, do pedido protocolizado nesta Corte de Contas sob o número 6969/2018-2, para que fosse declarada a tempestividade dos Embargos de Declaração interpostos, processo TC 8955/2017.
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)

- Organizar e promover a publicação da súmula de
jurisprudência;
- Disponibilizar para consulta nos sistemas de informática e no sítio eletrônico do Tribunal os acórdãos e pareceres na íntegra, após sua leitura em
sessão, assim como as manifestações técnicas e
pareceres do Ministério Público junto ao Tribunal;
- Certificar o trânsito em julgado das decisões;
- Organizar, manter e divulgar os cadastros e registros previstos neste Regimento;
- Proceder à juntada de avisos de recebimento e contrafés relativos aos processos de sua competência.

Telefone: (27) 3334-7677
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