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Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, de acordo com o artigo 181 da Lei Complementar nº 621/2012.

Quarta-feira, 27 de junho de 2018

1

ATOS DA PRESIDÊNCIA

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

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.

Contrato nº 19/2016
Processo TC-4353/2016
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Serviço Federal de Processamento de
Dados - SERPRO.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 019/2016, que versa sobre a prestação de serviço
de processamento de dados, pela CONTRATADA, de consulta às bases de dados dos Sistemas CPF – Cadastro de
Pessoa físicas e CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da receita Federal do Brasil – RFB, seguindo disposições previstas no Convênio nº 04/2008, firmado em
09/09/2008, entre a receita Federal do Brasil e o Contratante, devidamente autorizada pela RFB através da “Demanda COCAD nº 0053/2010”.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 25 de julho de
2018.
Vitória/ES, 24 de maio de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente

Eletrônico para Registro de Preços nº 16/2018, lavrada pelo Pregoeiro, constatada a regularidade dos atos procedimentais e com fundamento no disposto no inciso XXII, do
art. 4º, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, resolve
HOMOLOGAR o procedimento licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2018, destinado à contratação de microempresa especializada na
prestação de serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado do tipo Split, de potências diversas, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, nas dependências do
TCEES , que teve como vencedora dos Lotes 01 e 02 a empresa JOSÉ RONALDO RECEPUTE - ME, inscrita no CNPJ sob
o n° 05.270.567/0001-00, situada à Rua César Alcure, N°
139 – São Torquato – Vila Velha – ES, CEP: 29.114-010, nos
valores unitários de R$ 3.929,00 (três mil, novecentos e
vinte e nove reais) referente ao Lote 1 e R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) referente ao Lote 2.
Em 25 de junho 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

PORTARIA 277-P, DE 25 DE JUNHO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621/2012, de 8 de março de 2012,

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

RESOLVE:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2018

exonerar, a pedido, SANDRO TONINI DA SILVA, matrícula

Telefone: (27) 3334-7706

PROCESSO TC – 1995/2018-1

203.480, do cargo em comissão de consultor de finanças

gabinete@tce.es.gov.br

O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, considerando a Ata de Realização do Pregão

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

públicas, a contar de 21/6/2018.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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PLENÁRIO

Atos do Plenário
Pautas das Sessões - Plenário

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva
Ministério Público Especial de Contas
Luciano Vieira - Procurador-Geral

PAUTA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO
TERÇA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2018 ÀS 14:00
Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação
e julgamento pelo Plenário, em Sessão Ordinária, nos termos dos artigos 60, 61, 67, 101, 102, 327 e 328 do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto,
nessa Sessão ou em Sessões subsequentes, proceder-se ao
julgamento de processos adiados ou constantes de pautas
já publicadas.

CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 04373/2016-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Fundão
Classificação: Recurso de Reconsideração

Processo: 06016/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 07646/2017-2, 08340/2010-1
Interessado: CERMACO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
- ME [AMARILDO MARTINS FILIPE], DIBARRA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP [FERNANDA SABAINI DALMASIO], FCGOMES - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - ME, MANTENA PNEUS LTDA - ME [GÍLSON VIEIRA DA SILVA, RAQUEL
VIEIRA CAMPOS], MARIA DA PENHA GOMES LOPES, MECANICA MERCEDINHA LTDA - EPP [LUCIANO PAVAN DE SOUZA
(OAB: 6506-ES, OAB: 187184-RJ)], NORTE GRAOS E TRANSPORTES LTDA - ME [AMARILDO MARTINS FILIPE], VALDECI
LUIZ DA SILVA
Recorrente: ABRAAO LINCON ELIZEU, ADEIR DA SILVA OLIVEIRA, ADINAN NOVAIS DE PAULA, ANIZIO GOMES DOS
SANTOS, LUCIANO MATIAS DE OLIVEIRA, RONDINEI ALVES,
WALDEIR LUIZ DA SILVA

Apensos: 02297/2012-4
Recorrente: MARIA DULCE RUDIO SOARES [LUISA PAIVA
MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO
(OAB: 17169-ES)]

Processo: 07950/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
Classificação: Recurso de Reconsideração

Processo: 06033/2016-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Classificação: Recurso de Reconsideração
SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

Apensos: 00990/2017-9, 02817/2013-1
Recorrente: JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), RODRIGO BARCELLOS GONCALVES (OAB: 15053-ES)]
www.tce.es.gov.br

Apensos: 04384/2015-8, 01825/2014-1, 00719/2014-1
Recorrente: UBALDO MARTINS DE SOUZA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]

Processo: 01524/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes

Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 03308/2018-1, 03629/2017-1, 08010/2013-7
Recorrente: AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS

CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 01879/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari

Processo: 02581/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02589/2011-1
Interessado: CRISTIANO TESSINARI MODESTO [Cristiano
Tessinari Modesto (OAB: 7.437)], GEORGE MACEDO VIEIRA [PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], MANOELA
ATHAYDE VELOSO SASSO [Andressa Miranda Santos (OAB:
20.680), Bianca Terra Verediano (OAB: 19.935), Carlos Alberto Martins Madella Junior (OAB: 20.413), João Nilo Martins Gomes (OAB: 19.957), JOSE CLAUDIO SOUZA TEIXEIRA
JUNIOR (OAB: 15775-ES), Leilane Costa Silva (OAB: 16.250),
MAURIDES CORREA (OAB: 7811-ES), WILLY POTRICH DA SILVA (OAB: 20416-ES), WILSON MARCIO DEPES (OAB: 1838ES)]
Recorrente: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS [LUISA
PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES)], CREUSA NUNES [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES)]

Processo: 03308/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 01524/2018-1, 03629/2017-1, 08010/2013-7
Recorrente: AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS

Total: 7 processos

Diário Oficial de Contas

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES,
Guarapari, WENDEL SANT’ANA LIMA)
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES

Processo: 07189/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muqui
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03847/2015-9
Interessado: ALUISIO FILGUEIRAS
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)

Processo: 07611/2017-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 02464/2017-6, 02463/2017-1, 13304/2015-8
Recorrente: FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE [NELSON AUGUSTO MELLO GUIMARAES (OAB: 9106-ES), SANDRO LOUREIRO COSTA (OAB: 6896-ES), TIAGO EVALD CARDOSO
(OAB: 8753-ES)], ROBERTO FORTUNATO FIORIN

Processo: 07684/2017-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu

www.tce.es.gov.br

Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02283/2012-2, 01328/2012-4
Interessado: ENEIDE MARTINS, LASTENIO LUIZ CARDOSO
Recorrente: Ministério Público de Contas

Processo: 09139/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 05442/2015-9, 01091/2014-6, 01089/2014-9
Recorrente: HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS [ADILSON
JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), EDMAR LORENCINI DOS
ANJOS (OAB: 12122-ES)]

Processo: 09299/2017-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Itapemirim
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 05781/2012-2, 02101/2012-1
Interessado: ADIEL DOS SANTOS PEREIRA, ALEXSANDRO DA
CONCEICAO SACRAMENTO, ARILSON DE ANDRADE DA SILVA, EDVALDO DE ANDRADE PECANHA [MARCELO DO ROSARIO MARTINS (OAB: 13814-ES)], EXECUTA CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA - ME [GIOVANNI SANGLARD HERMISDORFF], FERNANDO ANTONIO MOREIRA PINHEIRO, GALANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS [ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE (OAB: 4743-ES)], GELSON PEREIRA DA SILVA,
MARIA DA PENHA SILVA BRASIL, PAULO ROBERTO VIANA DA
SILVA, ROBERTO LIMA COIMBRA
Recorrente: VANDERLEI LOUZADA BIANCHI [DIEGO LIBARDI LEAL (OAB: 23987-ES), LEONARDO LOPES PIMENTA (OAB:
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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26185-ES, OAB: 144941-RJ, OAB: 413700-SP), MARCELO DO
ROSARIO MARTINS (OAB: 13814-ES), RONALD WANDERLEY
MIGNONE (OAB: 11328-DF)]

Processo: 02783/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 05559/2015-7, 01385/2014-9, 01377/2014-4
Recorrente: LUIZMAR MIELKE

Processo: 03314/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 00953/2017-8
Recorrente: ANTONIO CARPANEDO FIORIO, GLAUBER DA
PASCHOA TEIXEIRA, MARCIO AURELIO PASSOS, RENE DE
SOUZA SCHWARTZ

Processo: 03993/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Domingos do
Norte, Serviço Autônomo de Água Esgoto de São Domingos
do Norte
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 05220/2017-3
Recorrente: AILTON JORGE TREVIZANI [IGOR WANDY VOLZ
(OAB: 22112-ES), LEONARDO ZACHÉ THOMAZINE, PEDRO
FREGONA, WANDY, ZACHE & FREGONA ADVOGADOS], PEDRO AMARILDO DALMONTE [IGOR WANDY VOLZ (OAB:
22112-ES), LEONARDO ZACHÉ THOMAZINE, PEDRO FREGONA, WANDY, ZACHE & FREGONA ADVOGADOS]

Diário Oficial de Contas

Total: 9 processos
CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 02688/2007-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2006
Apensos: 05414/2007-6, 02588/2007-7
Interessado: RICARDO DE OLIVEIRA, SEGER
Responsável: DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS, MARCOS
PAULO PUGNAL DA SILVA

Processo: 06056/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre, Prefeitura Municipal de Anchieta, Prefeitura Municipal de Apiacá,
Prefeitura Municipal de Águia Branca, Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, Prefeitura
Municipal de Aracruz, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, Prefeitura Municipal de Brejetuba, Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, Prefeitura Municipal de Barra
de São Francisco, Prefeitura Municipal de Cariacica, Prefeitura Municipal de Castelo, Prefeitura Municipal de Colatina,
Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Prefeitura Municipal de Domingos
Martins, Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, Prefeitura Muniwww.tce.es.gov.br

cipal de Ecoporanga, Prefeitura Municipal de Fundão, Prefeitura Municipal de Guaçuí, Prefeitura Municipal de Guarapari, Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, Prefeitura Municipal de Iconha, Prefeitura Municipal de Ibatiba, Prefeitura Municipal de Ibiraçu, Prefeitura Municipal de
Ibitirama, Prefeitura Municipal de Itaguaçu, Prefeitura Municipal de Itapemirim, Prefeitura Municipal de Itarana, Prefeitura Municipal de Iúna, Prefeitura Municipal de Irupi, Prefeitura Municipal de Jaguaré, Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, Prefeitura Municipal de João Neiva, Prefeitura Municipal de Linhares, Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, Prefeitura Municipal de Mantenópolis, Prefeitura Municipal de Marilândia, Prefeitura Municipal de Montanha, Prefeitura Municipal de Muqui, Prefeitura Municipal
de Mucurici, Prefeitura Municipal de Marataízes, Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, Prefeitura Municipal de
Muniz Freire, Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, Prefeitura Municipal de Nova Venécia, Prefeitura Municipal de
Pinheiros, Prefeitura Municipal de Piúma, Prefeitura Municipal de Pancas, Prefeitura Municipal de Ponto Belo, Prefeitura Municipal de Pedro Canário, Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, Prefeitura Municipal
de Serra, Prefeitura Municipal de Sooretama, Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, Prefeitura Municipal de
São Gabriel da Palha, Prefeitura Municipal de São José do
Calçado, Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, Prefeitura Municipal de São Mateus, Prefeitura Municipal de Santa
Maria de Jetibá, Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, Prefeitura Municipal de Santa Teresa, PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, Prefeitura Municipal de Vitória, Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Prefeitura Municipal de Vila
Valério, Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante,
Prefeitura Municipal de Vila Pavão, Prefeitura Municipal de
Vila Velha, Câmara Municipal de Alegre, Câmara Municipal
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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de Anchieta, Câmara Municipal de Apiacá, Câmara Municipal de Aracruz, Câmara Municipal de Águia Branca, Câmara
Municipal de Alfredo Chaves, Câmara Municipal de Afonso
Cláudio, Câmara Municipal de Água Doce do Norte, Câmara Municipal de Alto Rio Novo, Câmara Municipal de Atílio
Vivácqua, Câmara Municipal de Brejetuba, Câmara Municipal de Boa Esperança, Câmara Municipal de Baixo Guandu,
Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, Câmara Municipal de Barra de São Francisco, Câmara Municipal de Cariacica, Câmara Municipal de Castelo, Câmara Municipal de
Colatina, Câmara Municipal de Conceição da Barra, Câmara Municipal de Conceição do Castelo, Câmara Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim, Câmara Municipal de Domingos
Martins, Câmara Municipal de Dores do Rio Preto, Câmara Municipal de Divino de São Lourenço, Câmara Municipal
de Ecoporanga, Câmara Municipal de Fundão, Câmara Municipal de Guaçuí, Câmara Municipal de Guarapari, Câmara
Municipal de Governador Lindenberg, Câmara Municipal de
Ibatiba, Câmara Municipal de Ibiraçu, Câmara Municipal de
Ibitirama, Câmara Municipal de Itaguaçu, Câmara Municipal
de Itapemirim, Câmara Municipal de Itarana, Câmara Municipal de Iúna, Câmara Municipal de Iconha, Câmara Municipal de Irupi, Câmara Municipal de Jaguaré, Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, Câmara Municipal de João Neiva, Câmara Municipal de Linhares, Câmara Municipal de Laranja da Terra, Câmara Municipal de Mantenópolis, Câmara Municipal de Marataízes, Câmara Municipal de Marilândia, Câmara Municipal de Montanha, Câmara Municipal de
Muqui, Câmara Municipal de Mucurici, Câmara Municipal
de Marechal Floriano, Câmara Municipal de Muniz Freire,
Câmara Municipal de Mimoso do Sul, Câmara Municipal de
Nova Venécia, Câmara Municipal de Pancas, Câmara Municipal de Pinheiros, Câmara Municipal de Piúma, Câmara
Municipal de Ponto Belo, Câmara Municipal de Pedro Canário, Câmara Municipal de Presidente Kennedy, Câmara MuDiário Oficial de Contas

nicipal de Rio Bananal, Câmara Municipal de Rio Novo do
Sul, Câmara Municipal de Serra, Câmara Municipal de Sooretama, Câmara Municipal de São Domingos do Norte, Câmara Municipal de São José do Calçado, Câmara Municipal
de Santa Leopoldina, Câmara Municipal de São Mateus, Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Câmara Municipal
de São Roque do Canaã, Câmara Municipal de Santa Teresa, Câmara Municipal de Viana, Câmara Municipal de Vitória, Câmara Municipal de Vargem Alta, Câmara Municipal de
Venda Nova do Imigrante, Câmara Municipal de Vila Pavão,
Câmara Municipal de Vila Valério, Câmara Municipal de Vila
Velha, Câmara Municipal de São Gabriel da Palha
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2016
Apensos: 04634/2017-4, 03377/2017-2

Responsável: ALMIR NERES DE SOUZA, IVAN CARLINI, ROGERIO CARDOSO SILVEIRA [FERNANDA VARELA SERPA
(OAB: 20259-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES),
MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES)]

Processo: 09120/2017-8
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável: EUGENIO COUTINHO RICAS, JOSE HERMINIO RIBEIRO, JOSE TADEU MARINO, RICARDO DE OLIVEI-

Processo: 05861/2017-9

RA, RODRIGO MISSAGIA HULLE

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Defesa Social de
Cariacica
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: FABRICIO ARAUJO DUTRA, JOSE ALEXANDRE
FRAGA RIBEIRO

Total: 3 processos
CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 01148/2009-6

Processo: 04389/2018-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Serra
Classificação: Consulta
Consulente: Vereador (ES, Serra, AILTON RODRIGUES DA
SIQUEIRA)

Total: 3 processos
Total geral: 22 processos

Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
Apensos: 02845/2009-3, 02615/2009-7
www.tce.es.gov.br

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO:
Dia 17 de julho de 2018 - Terça-Feira.
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2 a CÂMARA

Atos da 2ª Câmara
Atas das Sessões - 2ª Câmara

SESSÃO: PAUTA DA ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA 18/04/2018

COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Diário Oficial de Contas

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente
da Segunda Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, invocando a proteção de Deus, declarou
aberta a 11ª Sessão Ordinária do colegiado do corrente exercício. Integrando a Câmara estiveram presentes o
excelentíssimo senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e o excelentíssimo senhor conselheiro em
substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, ocupando a relatoria do conselheiro afastado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL, nos termos do Ato Convocatório nº 005, de 7
de julho de 2017. Presentes, ainda, o Ministério Público
junto a este Tribunal, na pessoa do senhor LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral; e LUCIRLENE
SANTOS RIBAS, secretária-adjunta das sessões. O senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, submeteu à Câmara, para discussão e votação, nos
termos dos artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, a ata da
10ª Sessão Ordinária de 2018 do colegiado, antecipadamente encaminhada pela secretária-adjunta das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros,
auditor e procurador; sendo aprovada à unanimidade.
– OCORRÊNCIAS – 1) O senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUNFER iniciou a leitura de seu voto no processo TC-503/2012, que trata de Representação em face
www.tce.es.gov.br

da Câmara Municipal de Governador Lindenberg, porém
decidiu por adiar o julgamento, tendo em vista a verificação de contradição no dispositivo, uma vez que houve reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva e aplicação de multa. 2) Antes de relatar os processos constantes de sua pauta, o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES questionou a ausência do
processo TC-2563/2009 em sua pauta, uma vez que fora informado pelo representante do Ministério Público
Especial de Contas que o processo se encontra com vistas. Posteriormente, foi esclarecido pela secretaria das
sessões que o referido processo está pautado no Plenário, por se tratar de Recurso de Reconsideração. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 26 processos constantes
da pauta, fls. 4 a 8, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, agradecendo à
proteção de Deus, declarou encerrada a sessão às 10 horas e 28 minutos, convocando, antes, os excelentíssimos
senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto e
senhor procurador para a próxima sessão ordinária, a ser
realizada no dia 25 de abril de 2018, às 10 horas. E, para constar, eu, LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-adjunta das sessões, lavrei a presente ata, que, depois de
aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor
presidente, demais conselheiros e senhor procurador.

CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 05117/2006-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de São Mateus
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Responsável: ADEMILSON PIMENTEL, EDER FIGUEIREQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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DO CARVALHO, EDIO MIRANDA LISBOA FILHO, FRANCISCO BOTELHO NETO, GIRLYS BRUMATTI, HENRIQUE
FONTES DUTRA, LAURO SANTOS BARBOSA [FRANCISCO
ADAO SILVA DE CARVALHO (OAB: 8695-ES)], LIVIA FONTES DUTRA, MANOEL ENDLICH, PAULO RODRIGUES DE
MATTOS [Paulo Sérgio dos Santos Fundão (OAB: 7713)],
SHELLEY BARBOSA VIGNOLI [Paulo Sérgio dos Santos Fundão (OAB: 7713)], TANIA SUELY DE OLIVEIRA MALVERDI,
WALLACE CASTELLO DUTRA, WALLACE FONTES DUTRA
Deliberações: Processo retirado de pauta.

Processo: 04852/2011-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2010
Responsável: AGAHTEC - TRANSPORTES LTDA - ME, CENTRO EDUCACIONAL ISRAEL LTDA - ME [JOSE RAPHAEL
ZAMBON SOUZA, LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], EDION
DOS SANTOS ALMEIDA, ELBERTO GONCALVES DE SOUZA, ELIAS DAL COL [JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA (OAB: 18957-ES)], EMILSON OTAVIO FIANCO JUNIOR [EMILSON OTAVIO FIANCO JUNIOR (OAB: 11560ES)], LENILSON PEREIRA DA SILVA, LIA MARA VASCONCELOS MACHADO, MAURO SERGIO CARNEIRO, MAURO SERGIO DE SOUZA, RESOLUTA - SOLUCOES ORGANIZACIONAIS LTDA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], VALTER
DE ARIMATEA LIMA, ZEOLITA TEIXEIRA VIANA
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.
Diário Oficial de Contas

Processo: 00503/2012-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Governador Lindenberg
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável: ALINE DA VITORIA CARDOSO [Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva, FERNANDO JOSE DA SILVA FILHO (OAB: 21450-ES)], ALLAN ANTONIO SARNAGLIA [Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva, FERNANDO JOSE DA SILVA (OAB: 103A-ES, OAB: 32956-RJ), FERNANDO JOSE DA SILVA FILHO (OAB: 21450-ES)], ANGELA MARIA ALTOE MONTOZO [ALTAMIRO THADEU FRONTINO
SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), LUIZ RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS (OAB: 21979-ES)], DOUGLAS MORELLO [Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva, FERNANDO JOSE DA SILVA
(OAB: 103A-ES, OAB: 32956-RJ), FERNANDO JOSE DA SILVA FILHO (OAB: 21450-ES)], GENIVALDO PIONA [Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva, FERNANDO JOSE DA SILVA
(OAB: 103A-ES, OAB: 32956-RJ), FERNANDO JOSE DA SILVA FILHO (OAB: 21450-ES)], GRAZIELE MARQUES FINCO
NOVENTA [Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva, FERNANDO JOSE DA SILVA (OAB: 103A-ES, OAB: 32956-RJ), FERNANDO JOSE DA SILVA FILHO (OAB: 21450-ES)], JONECI
INACIO DE OLIVEIRA [Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva,
FERNANDO JOSE DA SILVA (OAB: 103A-ES, OAB: 32956RJ), FERNANDO JOSE DA SILVA FILHO (OAB: 21450-ES)],
JORIELSEN ALENCASTRO MORELLO [Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva, FERNANDO JOSE DA SILVA (OAB: 103AES, OAB: 32956-RJ), FERNANDO JOSE DA SILVA FILHO
www.tce.es.gov.br

(OAB: 21450-ES)], LEOCIR FEHLBERG [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO
RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), LUIZ RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS (OAB: 21979-ES)], LUIZ MARCOS
PERINI FIOROT [Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva, FERNANDO JOSE DA SILVA (OAB: 103A-ES, OAB: 32956-RJ),
FERNANDO JOSE DA SILVA FILHO (OAB: 21450-ES)], MARIA CLEIDES VICOZA CORADINI GRASSI [Reinaldo Strutz
Leal Matiello Silva, FERNANDO JOSE DA SILVA FILHO
(OAB: 21450-ES)], MARIA CRISTINA PINA OLIVEIRA FIORIN, PAULO ROBERTO LUBIANA, SANDRA PAULO PASSAMAI [Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva, FERNANDO
JOSE DA SILVA (OAB: 103A-ES, OAB: 32956-RJ), FERNANDO JOSE DA SILVA FILHO (OAB: 21450-ES)], WESLEY CORREA CARVALHO
Deliberações: Adiado

Processo: 03047/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Apiacá
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Responsável: HUMBERTO ALVES DE SOUZA [CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB: 15042-ES, OAB: 120469-RJ),
MARCELO GOMES PIMENTEL (OAB: 9144-ES), MARCELO
STITI DE PAULA (OAB: 16405-ES, OAB: 131461-MG)]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Sobrestado

Processo: 03370/2013-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal

Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Responsável: FELISMINO ARDIZZON [FRANCISCO ADAO
SILVA DE CARVALHO (OAB: 8695-ES), CARLOS ESTEVAN
FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES)]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.

Processo: 00200/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: LUCIANO MORISCO RIBEIRO
Responsável: LUCIANO DE PAIVA ALVES, THIAGO PECANHA LOPES
Deliberações: Decisão. Indeferir Medida Cautelar. Tramitar sob o rito ordinário. À área técnica.

Processo: 02482/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Sooretama
Classificação: Agravo
Interessado: CARLOS SERGIO TINTORI DE OLIVEIRA, ESMAEL NUNES LOUREIRO
Recorrente: FACIL LOCACOES DE BANHEIROS QUIMICOS
E TOLDOS LTDA - ME [FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO (OAB: 8695-ES), MATHEUS FERREIRA DA SILVA,
CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES),
GLAUCO BARBOSA DOS REIS (OAB: 13058-ES), LUIZ OTADiário Oficial de Contas

VIO RODRIGUES COELHO (OAB: 3242-ES, OAB: 180727RJ), LUIZA VASCONCELOS DA ROCHA (OAB: 28580-ES),
RAPHAEL DE BARROS COELHO (OAB: 24809-ES), RICARDO CLAUDINO PESSANHA (OAB: 10406-ES, OAB: 181289RJ)]

Representante: VIACAO GABRIELENSE LTDA - EPP [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)]

Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Dar ciência. Arquivar.

Deliberações: Adiado

CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 03048/2014-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Santa Maria de
Jetibá
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: CAMARA SANTA MARIA JETIBA
Responsável: EDUARDO STUHR [DOLIVAR GONCALVES
JUNIOR (OAB: 12810-ES), WELLINGTON BORGHI (OAB:
9435-ES)]
Terceiro interessado: ADEMAR ESPINDULA, LEVI ESPINDULA
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Rejeitar razões de justificativa. Procedência parcial. Multa R$ 3.000,00. Arquivar.

Processo: 10342/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel da
Palha
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

www.tce.es.gov.br

Responsável: HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, TIAGO
GUIMARAES TEIXEIRA

CONSELHEIRO EM
SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 02598/2010-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Apensos: 08086/2010-5
Interessado: PREFEITURA MIMOSO SUL
Responsável: ALLAN ALVES FRAGA, ALMIRA XAVIER DA
SILVA, AMBIENTAL URBAMIZACAO E SERVICOS EIRELI,
ANGELO GUARCONI JUNIOR, ANTONIO CARLOS BETTERO, ARMINDO MENECHINI FILHO, ASSEPLAN ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMATICA S/S LTDA. - ME [LIVIA VELASCO PIMENTA (OAB: 12677-ES)], ECIO AZILTON
XAVIER, EDNA SILVA FREITAS, FLAVIO LUCIO FERREIRA
DE SOUZA, JONAS GERA BINDACO, JOSE CARLOS HILARIO, JOSE RENATO RODRIGUES, LEONARDO TALYULI
DE AZEVEDO, LUCIANO GONCALVES BELLOTI, LUCIANO
LEITE GUIMARAES, LUCIANO VIANA GUARCONI, LUCIMAR TUNHOLI PEIXOTO, PATRICIA MENEQUINI LOPES,
PAULO ROBERTO VIVAS, PETRO MIMOSO DO SUL LTDA, SUPORTE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME,
TRANSWESTPHAL LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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Deliberações: Decisão. Sobrestar. Aguardar julgamento
do proc. TC 6603/2016.

Processo: 06670/2012-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Venda Nova do
Imigrante
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável: ANTONIO CARLOS REZENDE DA SILVA,
BRAZ DELPUPO, DALTON PERIM, EDILETI CECILIA ULIANA ZANDONADI, FILIPE VENTURINI SIGNORELLI [VALDEMIR ALIPIO FERNANDES BORGES (OAB: 2931-ES)], JOAO ANTELMO DEL PUPPO [VALDEMIR ALIPIO FERNANDES BORGES (OAB: 2931-ES)], MARCELA COLODETTI COCO ESPILARIS [FRANCISCO CALIMAN (OAB: 12426-ES),
WASHINGTON GUIMARAES AMBROSIO (OAB: 15435ES)], MATEUS ROBERTE CARIAS, MONICA SCABELO TESSARO, ROBERTO SCARDINI, ROSA HELENA ROBERTE
CARDOSO CARIAS, ROSILENE TRINDADE RODRIGUES
CARIAS, UBIRATAN ROBERTE CARDOSO PASSOS, URBIS
- INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA [RAPHAEL BARROSO
DE AVELOIS (OAB: 13545-ES)]
Deliberações: Decisão. Sobrestar. Aguardar julgamento
do proc. TC-6603/2016

Exercício: 2014

Exercício: 2015

Responsável: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Responsável: WALLACE MACIEL PACHECO JUNIOR

Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 1ª Sessão)

Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.

Deliberações: Vista concedida. Domingos Augusto Taufner.

Processo: 07100/2016-9
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: WALLACE NASCIMENTO VALENTE
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.

Processo: 07132/2016-9
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Gestão Estratégica de Vitória
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: BIANCA ASSIS RIBEIRO DE SOUSA LOUREIRO
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.

Processo: 05438/2015-2

Processo: 07442/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Diário Oficial de Contas
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Processo: 08137/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE E APIACA SINDSERV-ABC-ES
Responsável: DIEGO PEREIRA RANGEL, MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA
Deliberações: Acórdão. Extinguir processo sem resolução do mérito. Recomendação. Determinação. Arquivar.

Processo: 06116/2009-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Guarapari - Es
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELIETE MATOS DA SILVA
Deliberações: Decisão. Registro. Tornar parcialmente insubsistente a decisão anterior.

Processo: 03103/2014-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha, Instituto de Previdência de Vila Velha

Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

do Estado do Espírito Santo

Interessado: MAGNEIDE FERNANDES GONCALVES

Interessado: GILCIMAR FERREIRA CAMPOS

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: MARIA DA PENHA ZORTEA
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 05996/2016-7

Processo: 07807/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

do Estado do Espírito Santo

Interessado: CARLOS HENRIQUE PITANGA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: GENECY VALLADAO MACHADO
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 06996/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: WALTAIR ALVES GUIMARAES
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 07665/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GERALDO ANTUNES VIEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 07669/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Diário Oficial de Contas

Processo: 08326/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELIANA ELOY LOXE
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 08337/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA MADALENA LIRIO SOSSAI
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 08343/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

www.tce.es.gov.br

Total geral: 26 processos

SESSÃO: PAUTA DA ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA 25/4/2018
Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil
e dezoito, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO
LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente da Segunda Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 12ª Sessão Ordinária do colegiado do corrente exercício. Integrando a Câmara estiveram presentes o excelentíssimo senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER e o excelentíssimo senhor conselheiro
em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, ocupando a
relatoria do conselheiro afastado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL, nos termos do Ato Convocatório nº 005,
de 7 de julho de 2017. Presentes, ainda, o Ministério Público junto a este Tribunal, na pessoa do senhor LUIS
HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, procurador especial de
contas em substituição ao procurador-geral; e LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-adjunta das sessões. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, submeteu à Câmara, para discussão e votação,
nos termos dos artigos 72, inciso II e parágrafo único, e
73, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, a ata
da 11ª Sessão Ordinária de 2018 do colegiado, antecipaQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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damente encaminhada pela secretária-adjunta das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros,
auditor e procurador; sendo aprovada à unanimidade. –
DEVOLUÇÃO DOS PROCESSOS COM PEDIDO DE VISTA –
O senhor procurador especial de contas em substituição
ao procurador-geral LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA solicitou prazo em dobro de vista do processo TC
4852/2011, que trata de auditoria levada a efeito na Prefeitura Municipal de Ecoporanga, relativa ao exercício de
2010, constante da pauta do senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, nos termos do artigo 82, §8º
do Regimento Interno, o que foi deferido pelo Colegiado.
– OCORRÊNCIAS – 1) O senhor conselheiro DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER sobrestou os processos TC3047/2013 e TC-3370/2013, ambos de sua relatoria e
constantes de sua pauta, tendo em vista se referirem ao
artigo 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal, até posicionamento do Plenário sobre o tema. 2) Após o senhor
conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES relatar o
processo TC-353/2006, que trata de fiscalização no âmbito do Serviço Autônomo de Limpeza Pública de Aracruz, referente ao exercício de 2006, o senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, apresentou voto vogal no qual defendeu a declaração da prescrição, da conversão dos autos em tomada de contas especial, da rejeição das alegações de defesa, julgando irregulares as contas com imputação de ressarcimento e arquivamento dos autos após trânsito em julgado. Colocado o processo em discussão o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER ressaltou que o caso em tela apresenta a situação da matriz de responsabilização,
propondo o encaminhamento dos autos ao Plenário, dada a relevância da matéria, com fulcro no artigo 16, § 3º
Diário Oficial de Contas

do Regimento Interno. Nesta oportunidade o Ministério
Público Especial de Contas, por meio do senhor procurador LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, argumentou
que este não seria o caso de encaminhar os autos ao Pleno, haja vista, a seu ver, estar caracterizado o nexo de
causalidade entre a conduta do agente e o dano provocado, tendo ratificado o parecer ministerial. Em seguida
o senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORES e o
senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI, anuíram à proposta do senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, conforme notas taquigráficas: “O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇAO, JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI – Sr. Presidente, vou fazer uma rápida leitura do voto vogal que preparei. (Leitura do voto).
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER –
Sr. Presidente, esse processo também tem uma situação
da ausência da matriz de responsabilização; temos uma
sugestão da área técnica de reabertura da instrução processual, que também se mostra um pouco difícil, dado o
tempo decorrido, acima de dez anos, e fica muito complicado reabrir a instrução processual chamando novas
pessoas, pois terão dificuldade de obter documentos, dificuldade de defesa. Também tem o terceiro ponto, que
precisa ser analisado, se o responsável está bem caracterizado ao dano e se ele tinha total conhecimento. Aqui é
uma empresa criada para cuidar de um assunto só, a limpeza pública. Quando é o prefeito, este tem uma responsabilidade muito grande no município em geral. Só conseguimos responsabilizar o prefeito quando há uma característica muito firme na questão que ele participou ou
que deveria saber. Nesse caso, é de alguém que participa
de uma atividade praticamente única. De qualquer sorte,
seguindo o que foi decidido em processos semelhantes,
www.tce.es.gov.br

como o caso de Linhares e o caso de Conceição da Barra,
estou propondo, dado o assunto aqui, ausência de matriz
de responsabilização, que esse processo vá ao Plenário.
Essa é a minha proposição, nesse caso concreto. O SR.
PROCURADOR LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA –
Sr. presidente, esse valor de seiscentos mil VRTE é o quê?
É o contrato inteiro? O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇAO, JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Não há comprovação
de liquidação. Aí que peca. Não foi presente; não tinha
na Prefeitura e nem na Secretaria nenhum comprovante
de liquidação do contrato. Foi pedido ao secretário... O
SR. PROCURADOR LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
– Então não foi executado o contrato? O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇAO, JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Sim.
Foi pago, mas sem... O SR. PROCURADOR LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA – Pago, sim. Porque tá prestando serviço público... Só uma dúvida, eles não fizeram
nada na Prefeitura? O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇAO, JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Acredito que sim, mas
o gestor tem a obrigação de... Quando se faz a liquidação, a Lei nº 4.320/64 prevê que tem que documentar
para poder efetuar o pagamento. Isso é o procedimento
de liquidação. Então a falha está na liquidação. Não foi
apresentada; a equipe pediu esses documentos; posteriormente ele apresenta alguns documentos, que por sua
vez também não batem com o período da liquidação e
não é apresentado nenhuma documentação. O SR. PROCURADOR LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA – Num
caso desse, realmente, a responsabilidade está bem caracterizada. Não dá para se aplicar a falta de matriz de
responsabilidade quando tem o gestor responsável pela
fiscalização e pelo cuidado do contrato. Nesse ponto,
também acho que não há motivo para que seja utilizado
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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esse precedente, matriz de responsabilidade, porque senão vira matriz de irresponsabilidade. A responsabilidade do gestor permitiu um pagamento sem a menor fundamentação jurídica. Ratifico o parecer nesse sentido,
concordando com o voto do conselheiro Lovatti. O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES – Esse é um processo que já foi analisado e já foram analisados outros processos que foram na mesma linha. Por uma questão de segurança jurídica, irei concordar com o voto do conselheiro e enviaremos para o Plenário. O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇAO, JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI – Sr. Presidente, independente do
meu voto, também acompanho, até para ficar uniforme.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – Então será encaminhado ao Plenário. (Final)”. 3) Após a proclamação do resultado da pauta do
senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES e
antes de relatar os processos constantes da pauta do senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, o presidente inverteu a ordem da pauta, em razão
de sustentação oral solicitada, devolvendo a palavra ao
conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, que passou à leitura do relatório do processo TC-4307/2016, que
trata da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal
de Guarapari, relativa ao exercício de 2015, concedendo,
em seguida, a palavra ao Dr. Paulo Moreira Raposo de
Aguiar, que proferiu sustentação oral conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O DR. PAULO MOREIRA
RAPOSO DE AGUIAR – Bom dia a todos os conselheiros,
em especial ao relator Domingos Taufner, pelo auxílio,
pela orientação que nos tem dado nesse período; ao representante do Ministério Público; aos advogados e demais presentes. Gostaria de iniciar a minha fala de hoje
Diário Oficial de Contas

fazendo um breve relato sobre a gestão e argumentando
os pontos que entendemos serem necessários, serem arguidos. Trata-se de julgamento sobre a gestão de contas
do presidente, relativa ao ano de 2015. É importante frisar que o presidente da Câmara de Guarapari, à época,
José Wanderlei Astori, foi também prefeito, no ano de
2013, tendo as suas contas aprovadas. Por consequência
teve as suas contas de 2013 e 2014 aprovadas sem ressalvas. Cabe ainda contextualizar que foi o primeiro presidente dos últimos cinco presidentes a ter as contas
aprovadas. De fato, não é nenhum mérito por ter as contas aprovadas, porque entendemos que essa é uma obrigação. No entanto, sobre os pontos que foram apontados na Instrução Técnica há duas ponderações que deveriam ser contextualizadas: primeiro, no que diz respeito
ao pagamento da verba indenizatória – gostaria de informar que essa lei é anterior a sua gestão, tendo sido, inclusive, aprovada por meio do julgamento do TC1033/2016, de novembro de 2016, que aprovou a constitucionalidade da lei, bem como o pagamento da verba
indenizatória. Gostaria de ressaltar que a presidência, à
época, tinha plena convicção de que fazia o pagamento
de acordo com os ditames legais. Por que digo isso? Porque em nenhum momento, tanto em 2010 quanto em
2011, 2012, 2013 e 2014, foi arguido a inconstitucionalidade da lei, bem como o equívoco no pagamento e também qualquer notificação que pudesse levar ao presidente e a equipe técnica a identificar uma irregularidade. De
fato, o primeiro ano em que isso foi apontado foi em
2015. Com o apontamento feito em 2015, a assessoria
técnica, em defesa, arguiu que, apesar do pagamento
ser feito sem a devida comprovação, sem a comprovação
de gastos, ela atendia outros princípios, principalmente
www.tce.es.gov.br

o princípio da economicidade, haja vista que na Câmara
Municipal de Guarapari não temos veículo oficial - o carro que os vereadores usam são os pessoais, para visitas,
reuniões. Assim, entendemos, após estudo, que o valor
pago era acessível, e condizia com a realidade do município para que os vereadores pudessem fazer esse deslocamento. Por outro lado, é importante ressaltar que, à
época em que foi confeccionada a lei, foi firmado um TAC
com o Ministério Público e ditando parâmetros que atendessem ao princípio da economicidade. Então, se de fato
houve a irregularidade, o gestor em nenhum momento
teve qualquer indício de que essa irregularidade era cometida. Por essa razão, peço aos conselheiros que analisem a boa-fé do gestor, os julgados anteriores, e seja retirada a ressalva no que diz respeito ao pagamento da
verba indenizatória. O segundo ponto que foi objeto de
apontamento é o total de despesa com o Poder Legislativo; foi feito uma verificação em que foi apurado o uso de
um montante do exercício anterior. Sobre esse aspecto,
gostaria de pontuar dois objetos: o primeiro é com relação à base de cálculo. À época, a base de cálculo informada à Câmara Municipal foi totalmente divergente da
informada ao Tribunal de Contas. Essa divergência ultrapassa os dois milhões. Razão pela qual, o Tribunal, ao verificar o duodécimo da Câmara, identificou que o percentual era superior. A segundo justificativa diz respeito ao
uso dos recursos do exercício anterior contabilizados no
valor de cento e vinte e quatro mil reais. Sobre isso gostaria de argumentar acerca da insegurança jurídica causada, à época. Até o ano de 2014 era permitido o uso do
saldo anterior, isso previsto em lei orgânica - a Lei Orgânica de Guarapari prevê isso. De fato, houve um parecer
consulta feito no final de 2014 que suprimiu essa possibiQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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lidade. No entanto, esse parecer consulta passou a ter
validade a partir de primeiro de janeiro de 2015. Sobre
esse aspecto, é importante ressaltar que, caso houvesse
devolução, essa deveria ser feita até 31 de dezembro de
2014. Então, razão pela qual, a Câmara já estava impossibilitada de fazer essa devolução. Diante disso, a Câmara entendeu que o parecer consulta não alcançava o
exercício de 2014. Outro ponto que também causou a insegurança jurídica foi acerca da errata publicada no Parecer Consulta TC-016/2014, no qual foi corrigido o termo possibilidade por impossibilidade. Nobres conselheiros, é muito importante o papel do Tribunal perante ao
jurisdicionados, principalmente aos órgãos do Poder Legislativo; e sempre caminhamos com a orientação dos
senhores. No entanto, e de fato, o que aconteceu foi que
houve uma dificuldade de interpretação à norma do parecer consulta e isso causou uma insegurança e o ordenador, simplesmente, não soube o que fazer. Por essa razão, fica evidente que o ordenador ficou prejudicado pelas inconsistências das normas relativas ao superávit.
Mais uma vez, o ordenador teve boa-fé, buscou o entendimento, buscou a consulta, buscou o que lhe fosse informado o que fazer. Razão pela qual, ele entende que não
há razão para que haja ressalva, muito menos aplicação
de multa. Ante o exposto, a Câmara Municipal de Guarapari, por meio do seu gestor, espera ter esclarecido, satisfatoriamente, todos os fatos e, ainda, por não terem
atingido justificado o dolo e a má-fé de praticar os atos
aqui expostos. Requeiro, muito respeitosamente, a esta
egrégia Corte de Contas o acolhimento da sua totalidade
das suas justificativas e, consequentemente, que seja
considerado regulares todos os atos relativos à gestão
do ano de 2015. Agradeço a atenção de todos. Muito
Diário Oficial de Contas

obrigado! (Final)” – LEITURA DE ACÓRDÃOS E PARECERES NÃO UNÂNIMES – O senhor conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES leu os Acórdãos TC-034/2018,
proferido no processo TC-2904/2011, TC-035/2018, proferido no processo TC-1504/2012, e TC-036/2018, proferido no processo TC-8552/2014. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 27 processos constantes da pauta, fls. 8 a
14, parte integrante da presente ata. Nada mais havendo
a tratar, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, agradecendo à proteção de Deus,
declarou encerrada a sessão às 11 horas e 05 minutos,
convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto e senhor procurador para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no
dia 2 de maio de 2018, às 10 horas. E, para constar, eu,
LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-adjunta das sessões, lavrei a presente ata, que, depois de aprovada, vai
por mim assinada, bem como pelo senhor presidente,
demais conselheiros e senhor procurador.

VEIRA (OAB: 18957-ES)], EMILSON OTAVIO FIANCO JUNIOR [EMILSON OTAVIO FIANCO JUNIOR (OAB: 11560ES)], LENILSON PEREIRA DA SILVA, LIA MARA VASCONCELOS MACHADO, MAURO SERGIO CARNEIRO, MAURO SERGIO DE SOUZA, RESOLUTA - SOLUCOES ORGANIZACIONAIS LTDA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], VALTER
DE ARIMATEA LIMA, ZEOLITA TEIXEIRA VIANA

CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 04852/2011-9

Responsável: ALINE DA VITORIA CARDOSO [Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva, FERNANDO JOSE DA SILVA FILHO (OAB: 21450-ES)], ALLAN ANTONIO SARNAGLIA [Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva, FERNANDO JOSE DA SILVA (OAB: 103A-ES, OAB: 32956-RJ), FERNANDO JOSE DA SILVA FILHO (OAB: 21450-ES)], ANGELA MARIA ALTOE MONTOZO [ALTAMIRO THADEU FRONTINO
SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), LUIZ RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS (OAB: 21979-ES)], DOUGLAS MORELLO [Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva, FERNANDO JOSE DA SILVA
(OAB: 103A-ES, OAB: 32956-RJ), FERNANDO JOSE DA SILVA FILHO (OAB: 21450-ES)], GENIVALDO PIONA [Reinal-

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2010
Responsável: AGAHTEC - TRANSPORTES LTDA - ME, CENTRO EDUCACIONAL ISRAEL LTDA - ME [JOSE RAPHAEL
ZAMBON SOUZA, LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], EDION
DOS SANTOS ALMEIDA, ELBERTO GONCALVES DE SOUZA, ELIAS DAL COL [JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIwww.tce.es.gov.br

Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.

Processo: 00503/2012-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Governador Lindenberg
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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do Strutz Leal Matiello Silva, FERNANDO JOSE DA SILVA
(OAB: 103A-ES, OAB: 32956-RJ), FERNANDO JOSE DA SILVA FILHO (OAB: 21450-ES)], GRAZIELE MARQUES FINCO
NOVENTA [Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva, FERNANDO JOSE DA SILVA (OAB: 103A-ES, OAB: 32956-RJ), FERNANDO JOSE DA SILVA FILHO (OAB: 21450-ES)], JONECI
INACIO DE OLIVEIRA [Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva,
FERNANDO JOSE DA SILVA (OAB: 103A-ES, OAB: 32956RJ), FERNANDO JOSE DA SILVA FILHO (OAB: 21450-ES)],
JORIELSEN ALENCASTRO MORELLO [Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva, FERNANDO JOSE DA SILVA (OAB: 103AES, OAB: 32956-RJ), FERNANDO JOSE DA SILVA FILHO
(OAB: 21450-ES)], LEOCIR FEHLBERG [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO
RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), LUIZ RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS (OAB: 21979-ES)], LUIZ MARCOS
PERINI FIOROT [Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva, FERNANDO JOSE DA SILVA (OAB: 103A-ES, OAB: 32956-RJ),
FERNANDO JOSE DA SILVA FILHO (OAB: 21450-ES)], MARIA CLEIDES VICOZA CORADINI GRASSI [Reinaldo Strutz
Leal Matiello Silva, FERNANDO JOSE DA SILVA FILHO
(OAB: 21450-ES)], MARIA CRISTINA PINA OLIVEIRA FIORIN, PAULO ROBERTO LUBIANA, SANDRA PAULO PASSAMAI [Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva, FERNANDO
JOSE DA SILVA (OAB: 103A-ES, OAB: 32956-RJ), FERNANDO JOSE DA SILVA FILHO (OAB: 21450-ES)], WESLEY CORREA CARVALHO
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Procedência. Converter em TCE. Reconhecer prescrição. Rejeitar preliminares. Regular com ressalva e quitação para Maria Cristina Pina. Irregular com ressarcimento para os demais responsáveis. Multa 3000 VRTE para Genivaldo Piona. RecoDiário Oficial de Contas

mendação. Dar ciência. Arquivar.

Processo: 03047/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Apiacá
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Responsável: HUMBERTO ALVES DE SOUZA [CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB: 15042-ES, OAB: 120469-RJ),
MARCELO GOMES PIMENTEL (OAB: 9144-ES), MARCELO
STITI DE PAULA (OAB: 16405-ES, OAB: 131461-MG)]
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Sobrestado

Processo: 03370/2013-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Responsável: FELISMINO ARDIZZON [FRANCISCO ADAO
SILVA DE CARVALHO (OAB: 8695-ES), CARLOS ESTEVAN
FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES)]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido. Sobrestado

Processo: 04307/2016-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: ANSELMO POMPERMAYER BIGOSSI [CAwww.tce.es.gov.br

RINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)],
FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO [CARINA PASSOS
COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO
DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], GEDSON QUEIROZ MERIZIO [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB:
18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA
(OAB: 11307-ES)], GERMANO BORGES NETTO [CARINA
PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME
FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], JAIR
GOTARDO [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB:
11307-ES)], JORGE FIGUEIREDO GONCALVES [CARINA
PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME
FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], JORGE RAMOS DE MORAIS [CARINA PASSOS COSTA SANTOS
(OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], JOSE WANDERLEI ASTORI [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)],
LINCOLN BRUNO CAVALCANTE SILVA [CARINA PASSOS
COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO
DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], MANOEL FERREIRA COUTO [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB:
18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA
(OAB: 11307-ES)], MARCIAL SOUZA ALMEIDA [CARINA
PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME
FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], OZIEL
PEREIRA DE SOUSA [CARINA PASSOS COSTA SANTOS
(OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], PAULINA ALEIXO PINNA [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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ME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)],
ROGERIO CAPISTRANO MARQUES [CARINA PASSOS
COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], RONALDO GOMES [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB:
18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], SERGIO RAMOS MACHADO [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307ES)], THIAGO PATERLINI MONJARDIM [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME
FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 00353/2006-6
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Limpeza Pública de Aracruz
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2006
Interessado: JULIO SIMOES TRANSPORTES E SERVICOS
LTDA [Elisabete Maria Ravani Gaspar, Fernando Stockler Simões]
Responsável: NILSON PIMENTEL PRALON
Deliberações: Processo retirado de pauta.

Processo: 04927/2016-4

Processo: 01049/2012-8

Unidade gestora: Fundo Especial de Reequipamento
da Polícia Civil

Unidade gestora: Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Tomada de Contas Especial

Exercício: 2015

Interessado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Responsável: ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA,
GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO GAVIORNO

Responsável: ACADIS - ASSOCIACAO CAPIXABA DE
DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL, ANA ALICE
BAPTISTA FERNANDES - ME, BUFFET E RESTAURANTE PALADAR LTDA - ME, CONSERVACAO E SERVICOS
NATIVA LTDA - ME, JORGE EDUARDO FRANCISCO NUNES, JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO, NCF SERVICOS
LTDA - EPP, SILVANA GALLINA

Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Recomendação. Arquivar. Por maioria, nos termos do voto do
relator. Parcialmente vencido o cons. João Luiz que
votou por julgar regular com ressalva, quitação e expedição de determinação.

Total: 6 processos
CONSELHEIRO
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Apensos: 05528/2012-7

Deliberações: Acórdão. Acolher preliminar de ilegitimidade passiva de Jorge Nunes e Jorge Teixeira. Acolher parcialmente alegações de defesa. Irregular. Reswww.tce.es.gov.br

sarcimento p/ ACADIS, Conservação e Serviços Nativa Ltda, NFC Serviços. Reconhecer prescrição. Arquivar. Por maioria, nos termos do voto do relator. Parcialmente vencido o cons. João Luiz Lovatti que votou por reconhecer a prescrição, julgar irregulares as
contas de Silvana Gallina, Jorge Teixeira, Jorge Nunes,
ACADIS, Conservação e Serviços Nativa Ltda, NFC Serviços, condenando-os ao ressarcimento.

Processo: 07563/2012-2
Unidade gestora: Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS [CRISTIANNE BARRETO, DECIO FREIRE (OAB:
12082-ES), DECIO FREIRE (OAB: 12082-ES), DECIO
FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA, ANA PAULA PIMENTEL GOMES
(OAB: 128577-MG), ANDREA JULIAO DE AGUIAR MAGALHAES (OAB: 7312-ES, OAB: 7897-PI), BRUNO
LA GATTA MARTINS (OAB: 14289-ES, OAB: 102991MG, OAB: 7887-PI), DEBORAH PONCIO LEITE (OAB:
19396-ES), FLAVIO NUNES CASSEMIRO (OAB: 14307ES, OAB: 96181-MG, OAB: 7853-PI), GUSTAVO ANDERE CRUZ (OAB: 01985A-DF, OAB: 68004-MG), GUSTAVO DE MARCHI E SILVA (OAB: 14448-ES, OAB: 84288MG, OAB: 8582-PI, OAB: 164941-RJ), LEONARDO JOSE MELO BRANDAO (OAB: 53684-MG, OAB: 8165API), MARCELLO PRADO BADARO (OAB: 43888-DF,
OAB: 24240-ES, OAB: 46376-MG, OAB: 1844A-PE,
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OAB: 8576-PI, OAB: 166305-RJ, OAB: 327379-SP), ORLANDO GONCALVES (OAB: 7312-RJ), RAFAEL FEITOSA DA MATA (OAB: 19772-ES), WILSON PEREIRA CAMPOS FONTOURA (OAB: 15207-ES, OAB: 104736-MG,
OAB: 8579-PI), WILSON PEREIRA CAMPOS FONTOURA (OAB: 15207-ES, OAB: 104736-MG, OAB: 8579-PI)]
Responsável: CARMO ROBILOTTA ZEITUNE, GETULIO DARCY CURTY PIRES, LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA [GABRIELLY CHRISTO DE SIQUEIRA, RENATA DE
PAULA PRADO ALMEIDA, VIEGAS & ALMEIDA CONSULTORIA JURIDICA EMPRESARIAL, ANA CAROLINA RODRIGUES MENDES (OAB: 27155-ES), EDER JACOBOSKI
VIEGAS (OAB: 8562A-AL, OAB: 32836-DF, OAB: 11532ES), JORDANA NEGRELLI COMPER (OAB: 19560-ES),
PRISCILA DE FIGUEIREDO CAVALIERI (OAB: 18234-ES)]
Deliberações: Acórdão. Indeferir ingresso de terceiro
interessado. Reconhecer prescrição. Extinção do processo com resolução do mérito. Dar ciência. Arquivar.

Processo: 10342/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel
da Palha
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: VIACAO GABRIELENSE LTDA EPP [ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)]
Responsável: HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS,
TIAGO GUIMARAES TEIXEIRA
Adiamento: 1ª Sessão
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Deliberações: Acórdão. Por maioria, nos termos do
voto do relator. Rejeitar preliminar. Rejeitar razões de
justificativa. Procedência. Deixar de aplicar multa. Arquivar. Parcialmente vencido o cons. João Luiz Lovatti
que votou pela manutenção da multa.

Total: 4 processos
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

mar José Gobbo (multa 500 VRTE), de Sonia Maria Pereira (multa 500 VRTE) e Flauzario Lopes de Sousa Neto (multa 2000 VRTE). Contas irregulares para Federação
Capixaba de Motociclismo (MULTA 8000 VRTE), Federação Capixaba de KIckBoxing (multa 3000 VRTE) e Associação Capixaba de Voo Livre (multa 2000 VRTE) com ressarcimento. Determinação. Arquivar.

Processo: 05285/2013-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataizes

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Representante: JUIZO DE DIREITO DE MARATAIZES

Exercício: 2011

Deliberações: Acórdão. Não conhecer quanto ao item
2.1 da MTP. Conhecer quanto ao item 1.3.1. Improcedência. Dar ciência. Arquivar.

Processo: 06833/2012-8

Interessado: PREFEITURA BAIXO GUANDU
Responsável: ASSOCIACAO CAPIXABA DE VOO LIVRE,
FEDERACAO CAPIXABA DE MOTOCICLISMO, FEDERACAO DE KICKBOXING DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
FLAUZARIO LOPES DE SOUSA NETO [FLAUZARIO LOPES
DE SOUSA NETO], JOSMAR JOSE GOBBO [FABYANO CORREA WAGNER (OAB: 8394-ES, OAB: 112322-MG)], LASTENIO LUIZ CARDOSO [LASTENIO LUIZ CARDOSO], SONIA MARIA PEREIRA FRANQUINI [FABYANO CORREA
WAGNER (OAB: 8394-ES, OAB: 112322-MG)], ZILMAR
JOSE DA SILVA JUNIOR [SORAYA APARECIDA SILVEIRA LEAL (OAB: 9498-ES)]
Deliberações: Acórdão. Rejeitar preliminares. Converter em TCE. Acolher parcialmente razões de justificativa. Contas irregulares de Lastenio Luiz Cardoso. Ressarcimento solidário. Rejeitar razões de justificativa de Zilmar José da Silva Junior (multa de 2000 VRTE), de Joswww.tce.es.gov.br

Processo: 05438/2015-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA
Vista: Domingos Augusto Taufner (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Devolvido.Adiado

Processo: 07100/2016-9
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)

Exercício: 2015

Deliberações: Acórdão. Devolvido. Regular com ressalva.
Quitação. Determinação. Recomendação. Arquivar. Por
maioria, nos termos do voto-vista do cons. Sérgio Borges. Parcialmente vencido o relator, que votou por apenas expedir determinação.

Responsável: WALLACE NASCIMENTO VALENTE
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Regular. Quitação.
Recomendação. Arquivar. Por maioria, nos termos do voto vista do cons. Sérgio Borges. Vencido o Relator que votou por julgar regular com ressalva. Quitação. Determinação. Arquivar.

Processo: 07132/2016-9

Processo: 05971/2017-5
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Rio Bananal
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Recomendação. Arquivar.

Responsável: BIANCA ASSIS RIBEIRO DE SOUSA LOUREIRO
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Deliberações: Acórdão. Devolvido. Regular. Quitação.
Recomendação. Arquivar. Por maioria, nos termos do
voto-vista do cons. Sérgio Borges. Parcialmente vencido
o relator, que votou por julgar regular com ressalva com
expedição de determinações.

Processo: 07442/2016-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: ALENCAR GUSMAO DE SOUZA

Processo: 06981/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
Interessado: ALENCAR MARIM
Deliberações: Decisão. Arquivar.

Processo: 02028/2011-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Exercício: 2015

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Responsável: WALLACE MACIEL PACHECO JUNIOR

Interessado: ANA FELICIA KHOURY SANZ
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Processo: 01223/2015-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição da
Barra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Gestão Estratégica de Vitória
Exercício: 2015

Deliberações: Decisão. Registro.
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Interessado: MARILIA OLIVEIRA DE ALMEIDA
Deliberações: Decisão. Não há ato a ser registrado. Recomendação. Apensar ao processo principal. Devolver à
origem.

Processo: 01224/2015-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição da
Barra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MARIA APARECIDA ALACRINO
Deliberações: Decisão. Não há ato a ser registrado. Recomendação. Apensar ao processo principal. Devolver à
origem.

Processo: 08400/2015-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: BIANCA DRUMOND
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 08305/2016-9

Quarta-feira, 27 de junho de 2018

18

ATOS DA 2a CÂMARA

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Processo: 08366/2016-5

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Interessado: VERONICA MARTINELLI FERNANDES AN-

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

DREATTA

Interessado: ANTONIO NASCIMENTO

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Total: 17 processos
Processo: 08309/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Total geral: 27 processos

do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: NILZA HELENA BITENCOURT ALVARENGA
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 08313/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JULIA HOLZ
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 08341/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: IZABEL ROCHA
Deliberações: Decisão. Registro
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SESSÃO: PAUTA DA ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA 2/5/2018
Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente da
Segunda Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, invocando a proteção de Deus, declarou aberta
a 13ª Sessão Ordinária do colegiado do corrente exercício. Integrando a Câmara estiveram presentes o excelentíssimo senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI, ocupando a relatoria do conselheiro
afastado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL, nos termos do Ato Convocatório 005, de 7 de julho de 2017, e a
senhora conselheira substituta MÁRCIA JACCOUD FREITAS, convocada para compor o quórum nos termos do
Ato Convocatório 003 de 26 de abril de 2018. Presentes,
ainda, o Ministério Público junto a este Tribunal, na pessoa do senhor LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA,
procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral; e LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-adwww.tce.es.gov.br

junta das sessões. O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, submeteu à Câmara, para
discussão e votação, nos termos dos artigos 72, inciso II
e parágrafo único, e 73, inciso I, do Regimento Interno
deste Tribunal, a ata da 12ª Sessão Ordinária de 2018 do
colegiado, antecipadamente encaminhada pela secretária-adjunta das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros, auditor e procurador; sendo aprovada
à unanimidade. – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA – O
senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, agradeceu a presença da conselheira substituta
MÁRCIA JACCOUD FREITAS para compor o quórum em
decorrência da ausência do conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER por motivo de férias. – OCORRÊNCIAS –
1) O senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES, inverteu a ordem da pauta, em razão de
sustentação oral solicitada, passando à leitura do relatório do processo TC-5049/2016, que trata da Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Vila Valério, relativa ao exercício de 2015, concedendo, em seguida, a
palavra ao senhor Luizmar Mielke, que proferiu sustentação oral conforme notas taquigráficas a seguir transcritas: “O SR. LUIZMAR MIELKE – Bom dia, excelentíssimo
senhor presidente da Segunda Câmara deste egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges; excelentíssima senhora
conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas; excelentíssimo senhor conselheiro em substituição João
Luiz Cotta Lovatti; excelentíssimo senhor procurador, Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva; senhoras e senhores
colaboradores desta Corte. As contas relativas ao exercício de 2015, contas de prefeito do Município de Vila Valério, em sua Instrução Técnica Conclusiva, a área técnica
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apontou seis irregularidades, as quais enumeramos: inobservância dos requisitos da LRF, da LDO quanto à limitação de empenho; apuração de déficit financeiro evidenciando o desequilíbrio nas contas públicas; inscrições de
restos a pagar não processados, sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento; ausência de segregação dos restos a pagar em processados e não processados; anexo V do RGF-RAP apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo do balanço patrimonial; relatório parecer conclusivo do controle interno
não atende a requisitos da INTCES-34/2015. Estamos, senhor presidente, relator dessas contas, trazendo vasta
documentação que irá, com certeza, redimir todos esses
seis apontamentos de irregularidade. No entanto, desta
tribuna, gostaria de tecer mais pormenorizadamente comentários acerca de dois deles, quais sejam: apuração
de déficit financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas; e nesse tocante, senhor presidente, senhora
e senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas perante este Tribunal, o que trazemos de forma bem evidenciada é que dois convênios,
um com o Estado do Espírito Santo e outro com a União
Federal, foram responsáveis diretos pela apuração desse
déficit financeiro de pouco mais de um milhão e setecentos mil reais; o primeiro deles, um convênio para construção de uma creche tipo B do Programa Pró Infância do
Governo Federal gerou um déficit de execução financeira
apurado em 31 de dezembro de 2015 no montante de
quinhentos e noventa e sete mil, oitocentos e quinze reais e dezenove centavos. Doutra feita, também um convênio, agora com o Estado do Espírito Santo para reurbanização do centro da cidade, gerou, em 31 de dezembro
de 2015, um déficit financeiro da ordem de dois milhões,
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cento e trinta oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais
e vinte centavos. A primeira obra paralisada em função
principalmente da crise política e da crise econômica que
levou, inclusive, a contratada MVC Plásticos do grupo
Marco Polo a pedir falência. Já a segunda, em razão de
obras da concessionária de água e esgoto do município
de Vila Valério, a empresa de economia mista estadual
Cesan, que não permitiu que houvesse de fato execução
do convênio ainda até o fim do ano de 2015; somatório
de déficit financeiro de um e outro convênio remontam a
dois milhões, setecentos e trinta e seis mil, seiscentos e
setenta e três reis e trinta e nove centavos, muito superior ao apontado na Instrução Técnica Conclusiva que remonta a um milhão, setecentos e setenta e três mil, novecentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos. Em
assim sendo, senhor relator, justificamos com certo atraso porque, como ocorrido em outros momentos, principalmente em relação às contas de 2014, é necessário
ressaltar que essa documentação comprobatória só nos
foi entregue em fins do ano de 2017, depois de termos
que, inclusive, intentar ação judicial para ter essa documentação disponibilizada. De igual modo, passo a tecer
comentários em relação às inscrições de restos a pagar
não processados. E avoco, senhor presidente, o princípio
da segurança jurídica, porque até o exercício de 2014 e
nos dezessetes exercícios anteriores que pudemos averiguar junto à Câmara Municipal onde estão disponibilizados os balanços, ocorreram ininterruptamente inscrições
de restos a pagar não processados decorrentes, principalmente, de contas de combustível, de contas de água e
energia, cuja competência, embora seja dezembro do
exercício em tela, acabam sendo enviadas às prefeituras
municipais somente no início do ano subsequente. No
www.tce.es.gov.br

momento, a partir de 2016, com a instituição da certidão
de regularidade para transferências voluntárias, bem
certo que todos os municípios mudaram seus procedimentos em relação aos RAPs não processados que não
tenham lastro financeiro para serem inscritos. E da mesma forma, avocamos o princípio da insignificância por se
tratar de quantias ínfimas em relação ao todo da despesa do exercício de 2015. Tecendo esses comentários e assegurando que enfrentamos em memoriais e trazendo
documentos, também os outros quatro pontos, nos sentimos por demais agraciados de poder estar sustentando
oralmente esta situação. Requeiro, senhor presidente,
por oportuno, além do entranhamento aos autos dos
memoriais, também da vasta documentação que trazemos. Feito isso, principalmente porque se avizinham os
julgamentos das contas de 2016, gostaria de tecer breves comentários acerca de o que foi ser gestor no período
2013/2016. Sabemos da grande sensibilidade dos membros desta Corte; sabemos da grande responsabilidade,
mas também da sensibilidade da Procuradoria junto a
este Tribunal. Sem dúvida, esse foi o meu terceiro mandato, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sr. Procurador, nenhum deles nas quadras interiores, de 1997 a 2000, de
2001 a 2004, foi tão desafiador. Sem dúvida alguma, o
caso de Vila Valério não difere de uma grande maioria de
municípios. Pegamos o Município oito anos depois de ter
deixado o Executivo, com uma folha que era de 27 em 54,
com comprometimento e endividamento superior a doze
milhões proporcionalmente maior de todo o Estado. Não
bastasse isso, embora eleito no momento em que já havia sido promulgada a Resolução nº 13/2012 do Senado
Federal, que praticamente quase determinou a morte do
sistema Fundap, sabíamos que não seria fácil. Somente o
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município de Vila Valério, Sr. Presidente, nesse quadriênio foram mais de doze milhões de reais, estimados, de
perda com a mudança nesse importante mecanismo para as receitas municipais. Não bastasse isso, 2013 finalizava com dilúvio que levou o Governo do Estado, inclusive, a decretar situação de emergência em quarenta e
seis dos setenta e oito municípios capixabas. Vila Valério
destoando do restante, além do dilúvio de dezembro, tivemos um dilúvio de duzentos e noventa e sete milímetros em oito horas de chuva no aniversário de vinte anos
da cidade, 28 de março de 2014. Não bastasse, ali se iniciava o período mais temerário para qualquer gestor: a
perda da própria capacidade de lidar com o imponderável. Decorridos pouco mais de vinte dias, não somente Vila Valério, mas todo o Estado, adentrava uma seca que já
é considerada por todos os cientistas a maior seca dos últimos cem anos no Estado. Somente para pontuar o que
isso significou para o meu município, a atividade econômica de Vila Valério encolheu a quarenta por cento em
2015 e 2016 do que era em 2013: uma economia baseada predominantemente sob o setor primário. E nisso o
povo de Vila Valério desponta no cenário nacional porque faz muito bem à agricultura, e lá a estrutura fundiária permite que o dinheiro circule em muitas mãos. Mas
o imponderável, embora que tenhamos tentado de todas
as formas, não foi possível superar. Mas adicionado a isso, e para finalizar, o que nosso país atravessou, principalmente, na quadra 2014/2016, foi a maior crise política e, até hoje, uma série de crise econômica que diretamente afetou, não somente Vila Valério, mas de uma forma drástica todos os municípios da Nação. Agradeço a
Deus, Sr. Presidente, de ter estado naquele momento
frente ao município de Vila Valério, sem dúvidas, de ter
Diário Oficial de Contas

que dividir sopesar o que escolher entre o mal e o menos
pior me fez crescer interiormente, fez a comunidade de
Vila Valério despontar agora, já que essa crise hídrica e a
crise econômica têm dado sinais de que há, realmente,
um caminho ainda a ser trilhado. Dessa forma, agradecendo a sensibilidade de vossas excelências, esses comentários senti a necessidade de fazê-los, porque, sem
dúvidas alguma, os gestores desta quadra são pessoas
de níveis diferentes, de formação diferente, mas foram
confrontados todos eles com essa série de dificuldades
que, sem dúvidas nenhuma, repercute aqui por ocasião
do julgamento das prestações de contas anuais. Reitero
o pedido de juntada da documentação. Obrigado e bom
dia! (Final)” Devolvida a palavra ao relator, sua excelência solicitou a juntada das notas taquigráficas aos autos e
dos documentos trazidos pelo defendente e retirou o
processo de pauta, determinado o encaminhamento ao
seu gabinete. – ORDEM DO DIA – Julgamento dos 39 processos constantes da pauta, fls. 7 a 13, parte integrante
da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, agradecendo à proteção de Deus, declarou encerrada a sessão às 10 horas e 35 minutos, convocando, antes,
os excelentíssimos senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto e senhor procurador para a próxima
sessão ordinária, a ser realizada no dia nove de maio de
2018, às 10 horas. E, para constar, eu, LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-adjunta das sessões, lavrei a presente ata, que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros e senhor procurador.
- CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
www.tce.es.gov.br

Processo: 04852/2011-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2010
Responsável: AGAHTEC - TRANSPORTES LTDA - ME, CENTRO EDUCACIONAL ISRAEL LTDA - ME [JOSE RAPHAEL
ZAMBON SOUZA, LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], EDION
DOS SANTOS ALMEIDA, ELBERTO GONCALVES DE SOUZA, ELIAS DAL COL [JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA (OAB: 18957-ES)], EMILSON OTAVIO FIANCO JUNIOR [EMILSON OTAVIO FIANCO JUNIOR (OAB: 11560ES)], LENILSON PEREIRA DA SILVA, LIA MARA VASCONCELOS MACHADO, MAURO SERGIO CARNEIRO, MAURO SERGIO DE SOUZA, RESOLUTA - SOLUCOES ORGANIZACIONAIS LTDA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], VALTER
DE ARIMATEA LIMA, ZEOLITA TEIXEIRA VIANA
Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 2ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.

Processo: 03047/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Apiacá
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Responsável: HUMBERTO ALVES DE SOUZA [CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB: 15042-ES, OAB: 120469-RJ),
MARCELO GOMES PIMENTEL (OAB: 9144-ES), MARCELO
STITI DE PAULA (OAB: 16405-ES, OAB: 131461-MG)]
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Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Adiado

Processo: 03370/2013-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Responsável: FELISMINO ARDIZZON [FRANCISCO ADAO
SILVA DE CARVALHO (OAB: 8695-ES), CARLOS ESTEVAN
FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES)]
Deliberações: Adiado

Processo: 04307/2016-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: ANSELMO POMPERMAYER BIGOSSI [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307ES)], FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO [CARINA
PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME
FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], GEDSON QUEIROZ MERIZIO [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA
TARGUETA (OAB: 11307-ES)], GERMANO BORGES NETTO [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES),
GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB:
11307-ES)], JAIR GOTARDO [CARINA PASSOS COSTA
SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA
MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], JORGE FIGUEIREDO GONCALVES [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB:
Diário Oficial de Contas

18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], JORGE RAMOS DE MORAIS [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)],
JOSE WANDERLEI ASTORI [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA
TARGUETA (OAB: 11307-ES)], LINCOLN BRUNO CAVALCANTE SILVA [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB:
18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], MANOEL FERREIRA COUTO [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307ES)], MARCIAL SOUZA ALMEIDA [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA
MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], OZIEL PEREIRA DE
SOUSA [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB:
11307-ES)], PAULINA ALEIXO PINNA [CARINA PASSOS
COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], ROGERIO
CAPISTRANO MARQUES [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA
TARGUETA (OAB: 11307-ES)], RONALDO GOMES [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307ES)], SERGIO RAMOS MACHADO [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA
MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], THIAGO PATERLINI MONJARDIM [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB:
18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA
(OAB: 11307-ES)]
Deliberações: Adiado

Total: 4 processos
www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 05049/2016-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Valério
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 04462/2015-4, 04456/2015-9
Responsável: LUIZMAR MIELKE
Deliberações: Sustentação oral. Retirado de pauta

Processo: 04873/2017-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Guaçuí
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: PAULO HENRIQUE COUZI ROSA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Processo: 08425/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 00903/2018-8, 00902/2018-3, 08475/2017-5,
06809/2014-1
Interessado: CARMOZINA MARIA PIRES MARTINS VIEIRA, FELIPE SIQUEIRA PIRES, JAIR FERRACO JUNIOR [ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR, RICARDO TEDOLDI MACHADO (OAB: 11065-ES)], JANAINA NICOLI ROSA, LUIZ
CARLOS PIASSI, MARIA ELIETE PEDRUZZI, MARIO PUPIM
JUNIOR
Recorrente: RICARDO TEDOLDI MACHADO [ALESSANQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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DRO SILVA LEITE JUNIOR]

Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.

Deliberações: Processo retirado de pauta.

Processo: 08475/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 00903/2018-8, 00902/2018-3, 08425/2017-7,
06809/2014-1
Interessado: CARMOZINA MARIA PIRES MARTINS VIEIRA, FELIPE SIQUEIRA PIRES, JANAINA NICOLI ROSA, LUIZ
CARLOS PIASSI, MARIA ELIETE PEDRUZZI, MARIO PUPIM
JUNIOR, RICARDO TEDOLDI MACHADO [ALESSANDRO
SILVA LEITE JUNIOR]
Recorrente: JAIR FERRACO JUNIOR [ALESSANDRO SILVA
LEITE JUNIOR]
Deliberações: Processo retirado de pauta.

Processo: 00902/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 00903/2018-8, 08475/2017-5, 08425/2017-7,
06809/2014-1

Processo: 00903/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Castelo

Unidade gestora: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória

Classificação: Embargos de Declaração

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Apensos: 00902/2018-3, 08475/2017-5, 08425/2017-7,
06809/2014-1

Exercício: 2014

Interessado: CARMOZINA MARIA PIRES MARTINS VIEIRA, FELIPE SIQUEIRA PIRES, JAIR FERRACO JUNIOR [ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR, RICARDO TEDOLDI MACHADO (OAB: 11065-ES)], JANAINA NICOLI ROSA, LUIZ
CARLOS PIASSI, MARIA ELIETE PEDRUZZI, MARIO PUPIM
JUNIOR

Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Recorrente: RICARDO TEDOLDI MACHADO [ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR]
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.

Processo: 01773/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel da
Palha
Classificação: Agravo

Interessado: CARMOZINA MARIA PIRES MARTINS VIEIRA, FELIPE SIQUEIRA PIRES, JANAINA NICOLI ROSA, LUIZ
CARLOS PIASSI, MARIA ELIETE PEDRUZZI, MARIO PUPIM
JUNIOR, RICARDO TEDOLDI MACHADO [ALESSANDRO
SILVA LEITE JUNIOR]

Interessado: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
São Gabriel da Palha, LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA)

Recorrente: JAIR FERRACO JUNIOR [ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR, RICARDO TEDOLDI MACHADO (OAB:
11065-ES)]

Deliberações: Acórdão. Conhecer. Negar provimento.
Dar ciência. Apensar ao principal.
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CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 04017/2015-8

Recorrente: ERLITON DE MELLO BRAZ, LUCELIA PIM
FERREIRA DA FONSECA

Total: 7 processos
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Responsável: NELIO ALMEIDA DOS SANTOS

Processo: 04512/2015-9
Unidade gestora: Centro de Atendimento Psiquiátrico
Doutor Aristides Alexandre Campos
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS, LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Processo: 04655/2015-1
Unidade gestora: Hospital Doutor João dos Santos Neves
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: CHARLESTON SPERANDIO DE SOUZA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Processo: 04937/2015-1
Unidade gestora: Hospital Adauto Botelho
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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Exercício: 2014

tação

Responsável: ALOISIO CALVE, RENATO CARLOS VIEIRA

Representante: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENE-

Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

FICIOS EIRELI [EPAMINONDAS ALVES FERREIRA JUNIOR

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição da
Barra

(OAB: 387560-SP)]

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Responsável: CELIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI

Interessado: ANGELINA RAFAELA DEBORTOLI SPINASSE

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra

GRASSI, DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO

Deliberações: Decisão. Devolver à origem. Recomendação.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

ência. Arquivar.

Processo: 05438/2015-2

Processo: 01225/2015-2

Deliberações: Acórdão. Conhecer. Improcedência. Dar ci-

Processo: 07000/2016-6

Exercício: 2014
Responsável: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Processo: 03544/2004-1

Adiamento: 1ª Sessão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz

Deliberações: Adiado

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: CLAUDIA APARECIDA MACEDO LOBATO

Processo: 04669/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 04457/2015-3, 04451/2015-6
Responsável: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Deliberações: Decisão. Tornar sem efeito DECM
1456/2016 e o despacho de revelia. Reabrir instrução
processual.

Unidade gestora: Serviço Colatinense de Saneamento
Ambiental
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - RepresenDiário Oficial de Contas

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DAGMAR MARIA DE OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro. Recomendação.

Processo: 03545/2004-6

Processo: 07001/2016-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Cariacica

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: CLEUSA APARECIDA DE JESUS

Interessado: PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA

Deliberações: Decisão. Registro. Recomendação.

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 03548/2004-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz

Processo: 02686/2018-6

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Cariacica

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ELIANA CERRI SUELLA
Deliberações: Decisão. Registro. Recomendação.
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Processo: 07063/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JUSSARA VETTORACI
Deliberações: Decisão. Registro.
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Processo: 07801/2016-2

Processo: 07847/2016-4

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município
de Cachoeiro de Itapemirim

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: RENILTON QUIRINO DIAS

Interessado: SONIA DA SILVA BARONE

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 08380/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: TEREZINHA RAMALHO FERENC

Processo: 07823/2016-9

Processo: 08282/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Domingos Martins

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Interessado: MARTHA CAROLINA BROTO HULLE

Apensos: 04767/2000-7

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 07838/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de São Gabriel da Palha

Interessado: ELISABETH FERNANDES DE OLIVEIRA VERNER
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 08288/2016-9

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 08502/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: KATIA DE ARAUJO CARVALHO
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 08535/2016-5

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Interessado: SONIA MARIA GROBERIO

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

do Estado do Espírito Santo

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: CLEMENTE LIMA COSTA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: EVA LUCIA DE AZEVEDO ASSIS

Processo: 07846/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município
de Cachoeiro de Itapemirim

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 08358/2016-1

Processo: 08731/2016-2

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Interessado: URSULA VIEIRA DA SILVA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

do Estado do Espírito Santo

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: ZILPA PANTALIAO RAMOS

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
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Interessado: IRACEMA BARBOSA GOMES
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 08760/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MAGALI APARECIDA OLIVETTI
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 08785/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: RICARDO MAGO VALADAO ALMEIDA
Deliberações: Decisão. Registro.

Total: 28 processos
Total geral: 39 processos
SESSÃO: PAUTA DA ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA 9/5/2018
Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o excelentíssimo senhor presidente da
Segunda Câmara, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES, invocando a proteção de Deus, declarou aberta
a 14ª Sessão Ordinária do colegiado do corrente exercício. Integrando a Câmara estiveram presentes o excelentíssimo senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUDiário Oficial de Contas

FNER e o excelentíssimo senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, ocupando a relatoria
do conselheiro afastado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL, nos termos do Ato Convocatório nº 005, de 7
de julho de 2017. Presentes, ainda, o Ministério Público
junto a este Tribunal, na pessoa do senhor LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral; e LUCIRLENE
SANTOS RIBAS, secretária-adjunta das sessões. O senhor
presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, submeteu à Câmara, para discussão e votação, nos
termos dos artigos 72, inciso II e parágrafo único, e 73,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, a ata da
13ª Sessão Ordinária de 2018 do colegiado, antecipadamente encaminhada pela secretária-adjunta das sessões, por meio eletrônico, aos senhores conselheiros,
auditor e procurador; sendo aprovada à unanimidade. –
APRECIAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E URGENTES – O
senhor conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES relatou, na fase prevista no inciso V do artigo 73 da Norma
Interna, o processo TC-1008/2018, que trata de Agravo
interposto pelo Ministério Público Especial de Contas em
face da Decisão Monocrática nº 2116/2016, proferida
nos autos do processo TC-9109/2017. Uma vez incluído
em pauta, sua excelência proferiu voto por conhecer do
Agravo, rejeitar a preliminar de suspensão do processo
de Representação, dar provimento ao Agravo concedendo o efeito ativo e determinando ao chefe do executivo
de Alfredo Chaves que, no prazo de 30 dias, nomeie, no
mínimo dois procuradores efetivos aprovados em concurso público, sob pena de multa diária de mil reais, com
o posterior encaminhamento da comprovação da publicação e do efetivo cumprimento da decisão a esta Corte,
www.tce.es.gov.br

no prazo de cinco dias, bem como o seguimento do processo TC-9109/2017 pelo rito sumário; o que foi anuído,
à unanimidade, pelo colegiado. – OCORRÊNCIAS – 1)
Após a fase de apreciação de medidas cautelares e urgentes, o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, inverteu a ordem da pauta, em razão
de sustentação oral solicitada, passando a palavra ao senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, que procedeu à leitura do relatório do processo
TC-5906/2012, que trata de Tomada de Contas Especial
realizada na Prefeitura de Piúma, concedendo, em seguida, a palavra à advogada do senhor Nelson Morghetti Junior, senhora Rebeca Rauta Morghetti, que proferiu sustentação oral, conforme notas taquigráficas a seguir
transcritas: “A SRA. REBECA RAUTA MORGHETTI – Bom
dia senhores conselheiros, presidente, procurador de
contas, demais presentes, servidores, e meu amigo Edson Nogueira, que está me acompanhando hoje, bom dia
a todos. Bom senhores, me incumbe, hoje, a defesa do
senhor Nelson Morghetti Júnior, que está sendo responsabilizado pelo pagamento de serviço não executado em
sua integralidade. Após a apresentação da defesa, houve
a manifestação da equipe técnica que, conforme lido pelo relator, concluiu pela ausência de responsabilidade do
mesmo, com relação à conduta tida como irregular. O
Ministério Público de Contas, discordando da área técnica, diz que o senhor Nelson Morghetti deveria ser responsabilizado, apontando como conduta dele o simples
ato do mesmo ter assinado a ordem de pagamento e
que, em virtude disso, supostamente, teria verificado o
direito da empresa ao recebimento do crédito. Ressalta-se que a equipe técnica na ITC 757/2017 destaca que o
senhor Nelson Morghetti comprovou que o recebimento
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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do objeto não era de sua responsabilidade, considerando
que à época ocupava o cargo de Secretário de Finanças.
Peço licença aos senhores para ler referido trecho que
manifesta essas informações da ITC 757/201. E assim os
técnicos dispõem: “Conforme visto na análise da preliminar acima, em sua peça processual o defendente trouxe
provas de que o recebimento do objeto não era de sua
responsabilidade, pois os eventos da Pasta Turismo eram
gerenciados por Secretaria específica e pelo próprio Prefeito Municipal”. Tendo, então, a área técnica destacado,
inclusive, o depoimento da senhora Nilzete Louredo
Adão, prestado no Ministério Público de Piúma, que confirma a alegação do senhor Nelson Morghetti no sentido
de que não participou de todos os certames licitatórios
realizados no Município e sequer tinha conhecimento de
todas as licitações que eram realizadas no Município. Inclusive, tratava-se de uma administração centralizadora,
o que é faculdade do prefeito, mas possibilitava, sim, o
conhecimento, por parte do Secretário de Finanças da realização de todo o procedimento licitatório. Em que pese
o respeito que temos pelo promotor de contas, discordamos da sua manifestação, discordamos do voto do relator e, por amor ao debate, iremos fazer análise da matriz
de responsabilidade e seus requisitos, inclusive que é
orientação do Tribunal de Contas da União. A matriz de
responsabilidade conta com seis aspectos: O achado (ato
ou contrato irregular); agente; período; conduta; nexo
causal e, por fim, culpabilidade. Iremos falar um pouquinho a respeito dos quatro últimos aspectos. Com relação
ao período, foi alegado pelo defendente a prescrição,
considerando que o ato praticado por ele ocorreu em
2005 e a citação, para que o mesmo apresentasse a defesa, em 2015. Apesar de o dano ao erário ser imprescriDiário Oficial de Contas

tível, as possíveis sanções que decorrem de um ato tido
como irregular, não o são. Então, reitero a manifestação
da defesa no sentido de se acatar, de ser acolhida a prescrição. Na sequência, vamos analisar a conduta. Qual foi
a conduta apontada pelo Ministério Público de Contas
imputada ao senhor Nelson Morghetti? O simples fato de
ele ter assinado a ordem de pagamento. E assim, entende o promotor de contas que ele, supostamente, teria verificado o objeto, verificada a prestação do serviço e, por
isso, deveria ser responsabilizado pelo ato tido como irregular. Contudo, não era a sua atribuição, ele era secretário de finanças, não era fiscal do contrato, não era o órgão técnico competente para auditar o processo. Seria
humanamente impossível, não sei se todos aqui presentes tiveram a oportunidade de assumir uma pasta que
tenha tamanha relevância, mas é humanamente impossível o secretário de administração fiscalizar todo o processo que chega para pagamento, porque todos os processos que passam na prefeitura são encaminhados a
sua secretaria. E quando chegam na sua secretaria, o
processo já está finalizado. Esse processo específico que
se originou da secretaria de turismo, ele saiu da Secretaria de Turismo, passou pela Comissão Permanente de Licitação, teve ateste do fiscal do contrato que atestou a
efetiva prestação do serviço, e esse mesmo processo foi
encaminhado à Procuradoria Geral que se manifestou
pela regularidade do procedimento, opinou pelo pagamento e o processo foi encaminhado ao prefeito que assinou a ordem de pagamento e determinou o pagamento. Convenhamos, senhores, nobres conselheiros, é impossível que tenha conhecimento de todo o trâmite do
processo e consiga fiscalizar todo o desenvolvimento do
processo licitatório que chega para pagamento. Então,
www.tce.es.gov.br

com relação à conduta imputada pelo Ministério Público,
temos a simples assinatura da ordem de pagamento
após regular tramitação do processo. Dando sequência à
matriz de responsabilidade, temos o nexo de causalidade, que é a relação entre a conduta praticada pelo agente e resultado. E nesse ponto específico, peço vênia para
trazer algumas lições de Direito Penal e utilizar o método
de Thyrén, que significa, basicamente, na supressão
mental da conduta do agente e a análise quanto ao resultado. Ou seja, vamos fazer a seguinte pergunta: Se o
senhor Nelson Morghetti não tivesse assinado a ordem
de pagamento o ato tido como irregular teria ocorrido da
forma como ocorreu? Quanto à existência ou gravidade
do ato, a supressão da conduta do senhor Nelson Morghetti alteraria o resultado? A minha resposta é não, senhores. O processo já havia sido finalizado, já havia tido
todos o trâmite legal, já havia o parecer da equipe técnica, já havia o parecer da procuradoria, orientando pelo
pagamento, e o prefeito tinha ordenado o pagamento e
assinado a ordem de pagamento. Então, independentemente de o senhor Nelson Morguetti ter assinado ou
não, teria havido o pagamento. Por fim, passamos a analisar a culpabilidade, ou seja, a Medida da Reprovabilidade da Conduta que, também, iremos nos recorrer às
orientações do Tribunal de Contas da União que traz as
seguintes indagações - faremos as perguntas para ficar
mais didático: Houve boa-fé do responsável? Podemos
alegar que houve boa-fé do senhor Nelson Morghetti
sim. Ele assinou a ordem de pagamento após todo o regular trâmite do processo, com orientações para pagamento da área técnica. Segunda pergunta: O agente praticou o ato após previa consulta a órgão técnico? Como
já informado anteriormente, sim, a comissão PermanenQuarta-feira, 27 de junho de 2018

27

ATOS DA 2a CÂMARA

te de Licitação, a própria secretaria, o fiscal do contrato,
que é quem diretamente acompanha a prestação do serviço, a Procuradoria opinando pelo pagamento, então,
sim, ele praticou o ato após prévia consulta ao órgão técnico. Terceira pergunta: É razoável afirmar que era possível ao senhor Nelson ter consciência da ilicitude do ato
que praticara? É a resposta é não. O senhor Nelson Morghetti, à época, não possuía formação em ensino superior, e praticou a conduta, como incansavelmente já dito,
aqui, após a finalização do processo, após a assinatura
do prefeito, após a verificação da comissão permanente
de licitação, fiscal do contrato e procuradoria. Por fim,
pergunto aos senhores, é razoável exigir que o Nelson
Morghetti adotasse conduta diversa daquela que adotou
considerando as circunstâncias que cercam esse processo, no caso? Senhores, o que deveria dizer o secretário de
finanças ao receber um processo todo saneado com ateste do fiscal do contrato? Ele deveria dizer, não, não vou
assinar? Com qual justificativa? Não era razoável exigir
conduta diversa do secretário. Vale ressaltar que, além
de existir a figura de um fiscal do contrato, o próprio prefeito municipal, à época, que era um prefeito conhecido
por valorizar o turismo, acompanhava de perto a execução do serviço relacionado à secretaria de saúde que, inclusive a pasta, à época, era ocupada por sua esposa.
Dando sequência, sim, gostaria de ressaltar, inclusive,
que o Ministério Público de Contas aponta como irregular a conduta do senhor Nelson Morghetti, que deveria
ser responsabilizado por assinar a ordem de pagamento,
mas, ao contrário, não diz qual seria a conduta que deveria, então, o defendente ter adotado. Qual seria a conduta que ele deveria ter adotado para que tivesse de acordo com as normas legais. Assim, concluímos que não esDiário Oficial de Contas

tão presentes a existências dos requisitos necessários, a
matriz de responsabilidade para que haja a responsabilização do senhor Nelson Morghetti, no presente caso, razão pela qual deve ser acolhida a manifestação da área
técnica que opina pelo reconhecimento da ilegitimidade
do senhor Nelson Morghetti. E, agora, gostaria de pedir
licença aos senhores para ler dois julgados que são de suma importância e que tratam de casos semelhantes. O
primeiro é um julgado do STF, na ação penal 975 de Alagoas, julgado em 03/10/2017, tendo como relator o Ministro Edson Fachin, onde informa: O superior hierárquico não pode ser punido com base na teoria do domínio
do fato se não tiver sido demonstrado o dolo. A teoria do
domínio do fato não permite que a mera posição de um
agente na escala hierárquica sirva para demonstrar ou
reforçar o dolo da conduta. Do mesmo modo, também
não permite a condenação de um agente com base em
conjecturas. Assim, não é porque houve irregularidade
em uma licitação estadual que o Governador tenha que
ser condenado criminalmente por isso”. O segundo julgado é desta Corte de Contas onde o Tribunal reconhece a
ausência de responsabilidade do agente público que não
participou diretamente da fiscalização, como é o caso do
processo 537/2005 onde, recentemente, esta Corte de
Contas decidiu pela ausência de responsabilidade do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim. Também peço vênia
para trecho dessa decisão no seguinte sentido: “para
afastar a responsabilização proposta pela área técnica,
conforme documentos encartados pela equipe de auditoria, que demonstram a participação de outros agentes
públicos que seriam os diretamente responsáveis pela
fiscalização e ateste das medições dos respectivos serviços e obras”. Assim, senhores, encerro a minha sustentawww.tce.es.gov.br

ção oral e reiterando todos os argumentos trazidos na
defesa do senhor Nelson Morghetti e que seja acolhida a
manifestação da equipe técnica que consta da ITC
757/2017, no sentido de afastar a responsabilização do
senhor Nelson Morghetti Júnior. O SR. CONSELHEIRO EM
SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Perguntaria
a advogada se tem algum documento, algum memorial?
A SRA. REBECA RAUTA MORGHETTI – Não, excelência. O
SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI – Presidente, vou solicitar a juntada das notas
taquigráfica e vou adiar o processo e proferir o voto na
próxima sessão. (FINAL)” 2) Após o relator, conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, proferir voto no processo TC-2679/2014, que trata da prestação de contas
anual do Fundo Municipal de Saúde de Alegre relativa ao
exercício de 2013, pela regularidade com ressalva das
contas, quitação e determinação, o senhor conselheiro
em substituição JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI destacou reportagem noticiada no final de semana quanto a irregularidades fiscais apontadas em diversos municípios capixabas, dentre os quais, o município de Alegre, asseverando ser este um problema recorrente no município, razão
pela qual proferiu voto pela irregularidade das contas,
com imputação de multa ao gestor responsável. Em seguida, o conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
solicitou vista dos autos, tendo sido atendido. 3) Após o
senhor conselheiro em substituição JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI relatar o processo TC-5438/2015, que trata de
prestação de contas anual do Instituto de Previdência
dos Servidores do Município da Serra, o senhor conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER proferiu voto divergente, no sentido de julgar regulares com ressalvas as
contas, com quitação e determinação ao responsável.
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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Em seguida, o relator, conselheiro em substituição JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI, ressaltou dois pontos tidos como
relevantes no presente caso, conforme notas taquigráficas: “O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – Senhor presidente, vou fazer dois comentários. O primeiro relacionado ao Plano de Amortização do
Déficit Atuarial incompatível com a capacidade financeira do Município, com os limites de gastos com pessoal estabelecidos pela LRF, tenho uma visão, e sempre que me
debruço sobre os processos da continuidade da administração pública... O conselheiro Domingos coloca que
muitas das situações atuais ou essas referentes ao exercício de 2014, no Instituto de Previdência de Serra, estão
relacionadas, talvez, a medidas que no passado não foram adotadas. Mas se verificarmos que o gestor, no primeiro momento, quer personalizar a sua administração
e, nesse ponto, quando ele é confrontado com uma irregularidade, coloca que é o passado que o trouxe àquela
situação, esquecendo que existe uma continuidade administrativa e que o Instituto, como uma pessoa jurídica,
tem como característica essa continuidade, independente das pessoas que lá estão. O Plano de amortização de
déficit atuarial como um instrumento obrigatório de gestão não é ou não está nisso simplesmente só para suprir
uma necessidade legal, mas é um instrumento para a
adoção das medidas necessárias à sustentabilidade do
sistema previdenciário local. Então, nesse ponto, considero que se esse plano de amortização decorrente dessa
avaliação atuarial ou não é dada a atenção devida, para
mim, é uma irregularidade. Quanto ao outro item que está relacionado a aplicação financeira em entidade financeira não oficial, realmente, a questão envolvida com a
aplicação já foi debatida e imposta obrigação de ressarDiário Oficial de Contas

cimento aos responsáveis. O que coloco no meu voto é
que, no transcorrer do exercício de 2014, persistiu a aplicação de recursos financeiros do Instituto de previdência
em instituição financeira não oficial e que, por sua vez, a
Tomada de Contas seria necessária para identificação de
eventuais danos ocorridos nessa aplicação, porquê? Na
aplicação original, não tenho esse número, mas leva a
uma aplicação que a ordem de resgate somente ocorreria praticamente um ano e meio, a partir daquela data
onde fosse feito o pedido, que foi a causa lá de 2012. Então, se a pessoa fizesse o resgate no início de 2014, possivelmente, só em meados de 2015 que teria, efetivamente, esse dinheiro de volta. Isso implicava, acaso você
descumprisse essa regra, tinha uma imposição de 20%
ou 30% sobre o valor, então, de forma a inviabilizar esse
resgate de imediato, mas foi a condição que foi assumida
pelo gestor lá de 2012. O objetivo de pedir essa informação de autos apartados é identificar se esse gestor que
manteve no exercício de 2014 a condição de ilegalidade
na aplicação desses recursos e se isso acabou levando a
dano. Por isso, retiro esse item tido como irregular pela
área técnica, segrego ele e peço para formação de autos
apartados. Então são esses dois pontos que queria deixar
claro. O SR. PRESIDENTE, CONSELEIRO SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES – Mais alguma consideração? O SR.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Sim
tenho. No tocante à continuidade da gestão pública, é
claro que ela existe e, por isso, que o gestor que assume
está vinculado àquelas obrigações já assumidas no passado. Algumas obrigações com características de irreversibilidade, isso é sério, especialmente quando o gasto é
irreversível. Olha o que passa uma Câmara Municipal no
Espírito Santo que alguns anos, de um município pequewww.tce.es.gov.br

no, já até falei nesse fato e, de vez em quando, repito
aqui. O presidente da Câmara no passado realizou um
concurso público, admitiu onze servidores, para uma Câmara Municipal pequena é um número significativo,
completou o quadro com servidores, e a Câmara não tem
nenhum contador, nenhum advogado, onze servidores
administrativos, que tempo atrás, quando tomei conhecimento do caso, ganhavam quatro mil reais cada um,
enquanto os vereadores ganhavam dois mil seiscentos
reais naquele período. Passado o tempo a Câmara hoje,
quer dizer, o presidente da Câmara já passou, já foi, e na
época, em si, não podia ser responsabilizado em tese,
porque de certa forma fez o concurso, admitiu, na época
estava dentro do limite de gasto da Câmara. Só que hoje,
a Câmara enfrenta problemas de limite de gasto, não pode mais voltar atrás naquilo, porque você não exonera
servidores estáveis com base no descumprimento do limite máximo da constituição. Pode até fazer processo
para exonerar servidores estáveis com base na LRF. Há
uma falha aí, embora o limite da Câmara Municipal é
mais rigoroso. Então, de certa forma quem assume essa
Câmara está tendo que contratar consultoria para advocacia porque não pode contratar efetivo, não pode, também, exonerar os outros. Então, quero dizer que as decisões erradas no passado, algumas se tornam, praticamente, irreversíveis hoje, então, no momento a obrigação tem que ser paga, mas a responsabilização em si não
é contínua, quando a pessoa assume você tem que avaliar esse quadro de quando a pessoa assumiu. Isso que
tenho defendido. No caso da previdência, de certa forma, percebo que algumas pessoas que falam de previdência, especialmente, do Tribunal de Contas da União,
falam o seguinte: O problema é dos municípios e tal, mas
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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se fazermos uma avaliação financeira...Temos problemas
sérios na União de déficit da previdência dos servidores,
problema sério nos estados, no Brasil como um todo, e
nos municípios onde o problema existe, mas é bem menor. É uma básica análise financeira dos valores que estão depositados nos institutos, na forma de previdência,
o problema persiste um pouco nos grandes municípios
que tem um déficit grande. Então, os municípios, de certa forma, não são os grandes responsáveis pelo déficit da
previdência do setor público, exceto de alguns municípios
maiores. Nesse caso, aqui, específico, do Município de
Serra é, efetivamente, quer dizer, temos aqui a minha
opinião de determinar que o município tome outras providências, por isso estou mantendo a irregularidade,
mas, entendo que seria desproporcional, desarrazoado
manter a multa. No caso, aqui, da aplicação financeira,
quando fui relator do processo 930/2013, que foi a denúncia feita pelo Ministério público de Contas sobre
aquela aplicação escandalosa feita pelo instituto em que
foi perdido o dinheiro, uma aplicação feita em véspera
eleitoral, inclusive, o Tribunal, aqui, já tomou as providências na punição daqueles gestores. Mas, devo registrar que quando estava relatando o processo, procurei
saber de como foi chegado aos valores de danos colocados lá? Foi justamente um trabalho feito pela nova gestão que entrou, fez um trabalho e chegou o valor do dano que baseamos, foi o valor... Que a área técnica referendou, todos referendamos, foi feito pela gestão que
entrou. Então, entendo que não caberia a responsabilização do gestor posterior, nesse caso, aqui, por isso que
não tenho o voto vista. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – Vou pedir vista e
solicitar que anexem ao processo as notas taquigráficas
Diário Oficial de Contas

desta Sessão. (FINAL)”. – ORDEM DO DIA – Julgamento
dos 43 processos constantes da pauta, fls. 11 a 17, parte
integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar,
o senhor presidente, conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, agradecendo à proteção de Deus, declarou
encerrada a sessão às 11 horas e 21 minutos, convocando, antes, os excelentíssimos senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto e senhor procurador para a
próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia dezesseis de maio de 2018, às 10 horas. E, para constar, eu, LUCIRLENE SANTOS RIBAS, secretária-adjunta das sessões,
lavrei a presente ata, que, depois de aprovada, vai por
mim assinada, bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros e senhor procurador.

ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], EDION
DOS SANTOS ALMEIDA, ELBERTO GONCALVES DE SOUZA, ELIAS DAL COL [JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA (OAB: 18957-ES)], EMILSON OTAVIO FIANCO JUNIOR [EMILSON OTAVIO FIANCO JUNIOR (OAB: 11560ES)], LENILSON PEREIRA DA SILVA, LIA MARA VASCONCELOS MACHADO, MAURO SERGIO CARNEIRO, MAURO SERGIO DE SOUZA, RESOLUTA - SOLUCOES ORGANIZACIONAIS LTDA [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)], VALTER
DE ARIMATEA LIMA, ZEOLITA TEIXEIRA VIANA

CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 04072/2009-2

Processo: 03047/2013-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2008
Responsável: FELISMINO ARDIZZON
Deliberações: Adiado

Processo: 04852/2011-9

Vista: Ministério Público de Contas (Vista - 3ª Sessão)
Deliberações: Vista concedida. Ministério Público de
Contas.

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Apiacá
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
Responsável: HUMBERTO ALVES DE SOUZA [CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB: 15042-ES, OAB: 120469-RJ),
MARCELO GOMES PIMENTEL (OAB: 9144-ES), MARCELO
STITI DE PAULA (OAB: 16405-ES, OAB: 131461-MG)]
Adiamento: 3ª Sessão
Deliberações: Sobrestado

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Processo: 03370/2013-8

Exercício: 2010

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal

Responsável: AGAHTEC - TRANSPORTES LTDA - ME, CENTRO EDUCACIONAL ISRAEL LTDA - ME [JOSE RAPHAEL
ZAMBON SOUZA, LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
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Exercício: 2012
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Responsável: FELISMINO ARDIZZON [FRANCISCO ADAO
SILVA DE CARVALHO (OAB: 8695-ES), CARLOS ESTEVAN
FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES)]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Sobrestado

Processo: 07034/2013-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marilândia
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Represen-

Processo: 02750/2014-8
Unidade gestora: Consórcio Público da Região Polinorte
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
Interessado: CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE
Responsável: MARCELO DE SOUZA COELHO
Deliberações: Acórdão. Regular com ressalva. Quitação.
Determinação. Dar ciência. Arquivar.

tação
Representante: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
Responsável: GEDER CAMATA [LARISSA BONA (OAB:
23383-ES)], OSMAR PASSAMANI [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB:
17169-ES)]
Deliberações: Adiado

Processo: 02679/2014-3
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

Processo: 03519/2016-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
Ponto Belo, SERGIO MURILO MOREIRA COELHO) [LEONARDO DA HORA REIS (OAB: 48869-BA)]
Responsável: ANTONIO CARLOS DA CUNHA [LEONARDO
DA HORA REIS (OAB: 48869-BA)], GILBERTO FERNANDO
LOUBACK, JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR [ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGO-

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

RIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), RODRIGO BAR-

Exercício: 2013

CELLOS GONCALVES (OAB: 15053-ES)], URBIS - INSTITU-

Interessado: FUNDO M SAUDE ALEGRE
Responsável: CARLOS LEMOS BARBOSA, FLORINETTE

TO DE GESTAO PUBLICA
Deliberações: Adiado

PINTO RIDOLPHI, HERMINIA GOMES LEMOS, RUIMAR
DE SIQUEIRA LEMOS

Processo: 04307/2016-1

Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader

Unidade gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Borges.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
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Exercício: 2015
Responsável: ANSELMO POMPERMAYER BIGOSSI [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)],
FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO [CARINA PASSOS
COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO
DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], GEDSON QUEIROZ MERIZIO [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB:
18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], GERMANO BORGES NETTO [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)],
JAIR GOTARDO [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB:
18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA
(OAB: 11307-ES)], JORGE FIGUEIREDO GONCALVES [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307ES)], JORGE RAMOS DE MORAIS [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA
MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], JOSE WANDERLEI
ASTORI [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB:
11307-ES)], LINCOLN BRUNO CAVALCANTE SILVA [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307ES)], MANOEL FERREIRA COUTO [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA
MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], MARCIAL SOUZA ALMEIDA [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB:
11307-ES)], OZIEL PEREIRA DE SOUSA [CARINA PASSOS
COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO
DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], PAULINA ALEIXO
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PINNA [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB:
11307-ES)], ROGERIO CAPISTRANO MARQUES [CARINA
PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME
FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)], RONALDO GOMES [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB:
18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA
(OAB: 11307-ES)], SERGIO RAMOS MACHADO [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)],
THIAGO PATERLINI MONJARDIM [CARINA PASSOS COSTA SANTOS (OAB: 18621-ES), GUILHERME FLAMINIO DA
MAIA TARGUETA (OAB: 11307-ES)]
Adiamento: 1ª Sessão
Deliberações: Processo retirado de pauta.

Processo: 04750/2017-6

Processo: 05185/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Roque do
Canaã
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: MARCOS GERALDO GUERRA, RUBENS
CASOTTI
Deliberações: Processo retirado de pauta.

Processo: 02432/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Deputado estadual (ES, SANDRO LOCUTOR)
Deliberações: Acórdão. Não conhecer. Arquivar.

Unidade gestora: Câmara Municipal de Água Doce do
Norte

Total: 13 processos

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 06434/2016-4

Exercício: 2016
Responsável: EDMAR BRUM DA FONSECA
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Processo: 04891/2017-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Marataízes
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: WILLIAN DE SOUZA DUARTE
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.
Diário Oficial de Contas

Unidade gestora: Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: JOAO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Recomendação. Arquivar. Por maioria, nos termos do voto do relator. Vencido o cons. João Luiz Lovatti que votou por julwww.tce.es.gov.br

gar regular com ressalva.

Processo: 01008/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Classificação: Agravo
Interessado: FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Deliberações: Acórdão. Conhecer. Rejeitar preliminar
de suspensão do processo. Dar provimento. Conceder
efeito ativo ao Agravo. Determinar o seguimento do rito
sumário ao TC-9109/2017. Notificar. Ciência. Apensar.

Processo: 01777/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Colatina
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: WAGNER LEITE NASCIMENTO
Responsável: SERGIO MENEGUELLI, THABATA CALIARI
SOUTO
Deliberações: Acórdão. Extinguir processo. Arquivar.

Processo: 01883/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel
da Palha
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 05781/2016-5, 02401/2015-4, 02400/2015-1
Recorrente: HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS [EDQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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MAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)]
Deliberações: Parecer Prévio. Conhecer. Negar provimento. Manter parecer prévio TC-155/17. Dar ciência.
Arquivar.

Processo: 02465/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Laranja da
Terra
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

CONSELHEIRO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 07289/2002-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do
Sul
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: PREFEITURA RIO NOVO SUL

Responsável: GALHARDO PACHECO AREAS, JOSE FERNANDO FERREIRA BASTOS, JOSE LUIZ LEAL DAROS

Classificação: Tomada de Contas Especial

Deliberações: Acórdão. Conhecer e receber representação. Indeferir cautelar. Improcedência. Arquivar.

Apensos: 05098/2015-3

Representante: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO
DE BENEFICIOS EIRELI [JOAO LUIS DE CASTRO (OAB:
248871-SP)]
Responsável: CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK
Deliberações: Decisão. Conhecer. Indeferir cautelar. Notificar responsáveis. Prazo: 10 dias. Tramitar sob o rito
ordinário.

Total: 6 processos
Diário Oficial de Contas

Unidade gestora: Superintendência Regional de Saúde
de Cachoeiro de Itapemirim

Deliberações: Adiado

Responsável: PAULO CESAR PALACIO

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Processo: 04510/2015-1

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Piúma

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Irupi

Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Responsável: ESTEVAM ANTONIO FIORIO, JOSE FERREIRA LEITAO, SIDNEY COSTA

Representante: FABIO JUNIOR DE SOUZA, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [ANSELMO DA SILVA RIBAS (OAB: 193321-SP)]

Processo: 02506/2018-4

Responsável: IVAN VIANA DE OLIVEIRA, JOSELIA RITA
DA SILVA, WILLIAM PIRES NUNES

Processo: 05906/2012-1

Responsável: NELSON MORGHETTI JUNIOR [PATRÍCIA
PERUZO NICOLINI, REBECA RAUTA MORGHETTI (OAB:
16463-ES)], PERMINIO MUNIZ GUIMARAES - ME [MARCOS VINICIUS SOUSA RAMOS (OAB: 11957-ES)], SAMUEL
ZUQUI [AMABIA ASSINI MENDES (OAB: 15298-ES)],
STHYWES AMARO SILVA, VALTER LUIZ POTRATZ [ANELIA CONCEICAO BARONE (OAB: 14087-ES), CARLA FERNANDA DE PAULA SILVA (OAB: 10409-ES)]
Deliberações: Sustentação oral. Mantido em pauta

Processo: 02877/2014-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013

Exercício: 2014

Deliberações: Acórdão. Regular para José Fernando Ferreira Bastos e José Luiz Leal Daros. Regular com ressalva
para Galhardo Pacheco Areas. Quitação. Arquivar.

Processo: 05438/2015-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA
Adiamento: 2ª Sessão
Deliberações: Vista concedida. Sérgio Manoel Nader
Borges.

Processo: 07148/2016-1
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

www.tce.es.gov.br
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Exercício: 2015
Responsável: MARCO ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Arquivar.

Processo: 04939/2017-5
Unidade gestora: Rádio e Televisão Espírito Santo

Processo: 07673/2012-9

Processo: 07816/2016-9

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Domingos Martins

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: VERA CRISTINA HALLE DETARE ALCOFRA

Interessado: AUREA SONIA LAMPIER

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: GERALDO MAGELA FERNANDES
Deliberações: Acórdão. Regular. Quitação. Recomendação. Arquivar. Por maioria, nos termos do voto-vista do
cons. Domingos Taufner. Vencido o relator, que votou
por julgar regular com ressalva, quitação e determinação.

Processo: 02266/2009-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VALDINEA PENA PEREIRA
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 06850/2010-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DILCE ALVES DE ALMEIDA
Deliberações: Decisão. Registro.

Diário Oficial de Contas

Processo: 09734/2015-1

Processo: 07828/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Domingos Martins

Interessado: IVAN ROBERTO REIS

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: TERESA MARIA DA PENHA VOLKERS KUNSCH

Processo: 11162/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 07930/2010-2
Interessado: NEUSI MIRANDA SANGI
Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 07849/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município
de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MORACY MEDEIROS
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 07418/2016-7

Processo: 07853/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município
de Cachoeiro de Itapemirim

Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município
de Cachoeiro de Itapemirim

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: ANTONIO CARLOS VOLPATO

Interessado: MANOEL MESSIAS DO AMARAL

Deliberações: Decisão. Registro.

Deliberações: Decisão. Registro.
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Processo: 08317/2016-1

Processo: 08806/2016-7

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: IVANETE CADETE CORREIA SANTANA
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 08381/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA APARECIDA PEREIRA DEOLINDO
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 09007/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha

Interessado: DULCINO BENTO ZUCATELI

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão

Deliberações: Decisão. Registro.

Interessado: MARIA NATALINA DE BARCELOS DAL COL

Processo: 08729/2016-5

Deliberações: Decisão. Registro.

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VERA LUCIA MARCONDES VAREJAO
Deliberações: Decisão. Registro.

Processo: 08769/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 01507/2018-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA REGINA INACIO CANDIDO
Deliberações: Decisão. Registro.

Total: 24 processos

Interessado: DEISE RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA
Deliberações: Decisão. Registro.

Diário Oficial de Contas

Total geral: 43 processos
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Atos dos Relatores

RELATORES

Decisão Monocrática 00878/2018-8
Processo TC: 5690/2017-1
O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe determinar a instrução do feito pelas unidades técnicas; determinar a juntada
de documentos que lhe tenham sido encaminhados, pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria; determinar o desentranhamento de documentos dos processos, anexação, apensamento e
outras medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pedro Canário

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;

Em razão da Decisão Monocrática nº 1767/2017, o responsável Antônio Wilson Fiorot foi pessoalmente citado, em 16/02/2018, conforme Termo de Citação nº
2258/2017, peça 72 dos autos, tendo o prazo de vencimento para apresentação de justificativas ocorrido apenas em 10/04/2018, quando foi realizada a juntada do
último termo de citação, na forma regimental.

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.

Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador
Exercício: 2016
Responsáveis: Antônio Wilson Fiorot
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual (Ordenador) da Prefeitura Municipal de Pedro Canário, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores Antônio Wilson Fiorot e Bruno Teófilo Araújo (responsável pelo envio).

Em protocolo de nº 3446/2018, de 19/03/2018, o senhor
Antônio Wilson Fiorot solicita prorrogação de prazo para apresentação de suas justificativas pois segundo alega, “o setor responsável por tais informações, a Gerência
de Contabilidade, encontra-se com demasiada carga de
trabalho para o fechamento da PCA 2017, não havendo
condições de fornecer ao peticionante os dados necessários para o exercício pleno de sua defesa...”
O deferimento do pleito do gestor não encontra amparo
legal ou regimental, visto que são peremptórios os prazos para apresentação de defesa, tal como como para interposição de recursos ou pedido de revisão, excetuadas

Diário Oficial de Contas
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as hipóteses de justa causa prevista no art. 223 do CPC.
Segundo o Código de Processo Civil, reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte, e que
a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
Não se tem na motivação posta pelo requerente a demonstração de nenhum evento imprevisto, alheio à sua
vontade, que o tenha impediu de praticar o ato por si ou
por seu mandatário.
Desta forma, DECIDO:
1 Por NEGAR a prorrogação de prazo pleiteada, ficando
o responsável, senhor Antônio Wilson Fiorot ciente desta decisão por meio da sua publicação no Diário Oficial
de Contas.
2 Seja o responsável notificado de que poderá exercer
sua defesa por todos os meios em direito admitidos e,
querendo, exercer o direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da Resolução nº 261/2013
– Regimento Interno, quando do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de
2012 e regulamentado pela Resolução TC nº 262, de 13
de agosto de 2013.
À Segex para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

Decisão Monocrática 00913/2018-6
Processo TC: 6623/2013
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Marilândia
Assunto: Tomada de Contas Especial Convertida (
Responsáveis: José Carlos Milanezi
Santa Maria Comércio e Representações Ltda. - ME
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA – ACÓRDÃO TC 512/2016 SEGUNDA
CÂMARA – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial convertida de Representação, referente ao Acórdão
nº 7008/2012 – TCU – 2ª Câmara, proferido nos autos do
Processo 021.768/2009-0 do Tribunal de Contas da União,
que considerou irregulares os atos praticados no Município de Marilândia, por ocasião da execução do Convênio
nº 583/2001, firmado entre aquela municipalidade e o Ministério da Saúde, imputando multa aos responsáveis, bem
como o ressarcimento de valores ao erário
O Acórdão TC 512/2016 Segunda Câmara condenou o senhor José Carlos Milanezi e a empresa Santa Maria Comércio e Representações Ltda. – ME, solidariamente, em débito de ressarcimento ao erário de Marilândia no valor equivalente a 3.092,80 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 294 que o trânsito em julgado do acórdão supracitado consumou-se em 24/10/2016,
haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação
de recurso.
O Executivo Municipal ajuizou a Ação de Execução Fiscal
N. 5000002.86.2017.8.08.0066 em face dos responsáveis,
cujo objeto constitui a cobrança do débito instituído pelo
acórdão supracitado.
Diário Oficial de Contas

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 2445/2018 (fls. 319/321), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade
quanto ao senhor José Carlos Milanezi e à empresa Santa
Maria Comércio e Representações Ltda. – ME, 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 prowww.tce.es.gov.br

cedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento
de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser
arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do débito /
responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas, conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta
Egrégia Corte.
Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente
atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais,
para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do
processo, nos termos do art. 331, II do RITCEES.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
1 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/responsabilidade do senhor José Carlos Milanezi e a empresa Santa Maria Comércio e Representações Ltda. – ME,
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
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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Decisão Monocrática 00915/2018 -5
Processo TC : 5011/2008
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Assunto: Tomada de Contas Especial Convertida
Responsável: Hélio Humberto Lima
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONVERTIDA – PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA – EXERCÍCIO DE
2007 – ACÓRDÃO TC 912/2015 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO
MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial convertida da Auditoria Ordinária realizada na
Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, referente ao
exercício de 2007, sob a responsabilidade do senhor Hélio Humberto Lima.
O Acórdão TC 912/2015 imputou ao senhor Hélio Humberto Lima débito, em favor do Município de Atílio Vivácqua, no valor equivalente a 602.829,26 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 1074 que o trânsito em julgado consumou-se em 09/05/2016, haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
Verifica-se, conforme certidão de óbito acostada aos autos à fl.1037, que o responsável faleceu em 24/09/2011.
O Executivo Municipal ajuizou a Ação de Execução Fiscal
N. 00010.7973.2016.8.08.0060 em face dos herdeiros do
responsável, cujo objeto constitui a cobrança do débito
instituído pelo acórdão supracitado.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
Diário Oficial de Contas

Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 2442/2018 (fls. 1100/1102), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo
arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Hélio Humberto Lima, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério Público
de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.

to de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá

É o relatório.

conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Inter-

2 FUNDAMENTAÇÃO

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,
no esta Egrégia Corte.

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.

Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar,

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.

saltando-se que o seu desarquivamento poderá ser re-

Logo, não há razões para a continuidade do procedimenwww.tce.es.gov.br

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 Hélio Humberto Lima, resquerido 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
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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Decisão Monocrática 00945/2018-6
Processos: 03347/2001-5, 06914/2001-2, 05593/2001-4,
01355/2000-8, 00740/2000-1,04576/1999-1, 04022/19991
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre
Relator: Mario Alves Moreira
Recorrente: GILVAN DUTRA MACHADO
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – EXERCÍCIO 1999 – ARQUIVAMENTO
SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER
AO MPEC.
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Recurso de Revisão, interposto pelo senhor Gilvan Dutra Machado, na qualidade
de ex-Prefeito da Prefeitura Municipal de Alegre, em face
do Acórdão TC 092/2001 do Processo TC 4576/1999, que
cuida de Relatório de Auditoria da Prefeitura Municipal de
Alegre, relativo ao exercício de 1999.
O Acórdão TC – 092/2001 (fls. 831/834 do Processo TC
4576/1999), reformado pelo Acórdão TC – 259/2002
(fls.141/144 do Processo TC 3347/2001), retificado pelo
Acórdão TC – 010/2003 (fls.151/154) condenou o gestor,
senhor Gilvan Dutra Machado, ao pagamento de multa no
valor correspondente a 1500 VRTE e imputou-lhe débito,
em favor do erário estadual, na quantia correspondente a
5.425,00 VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 17/02/2003 (fl. 317) e de que a multa foi
inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa
(CDA nº 9377/2003 em 21/10/2003).
Diário Oficial de Contas

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 02560/2018-3 (fls.319/321), 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.
www.tce.es.gov.br

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 fazendário
estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos municipais ou estadual quando houver imputação de débito.
No caso vertente, nota-se às fls. 296 que a Procuradoria-Geral do Estado ajuizou a ação de nº 002.090.007.663 para a cobrança do valor dos débitos instituídos pelo Acórdão TC-259/2002, 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 quiQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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tação, 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 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
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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 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 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, 21 de junho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
www.tce.es.gov.br

Decisão Monocrática 00950/2018-7
Processo: 05867/2017-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEME - Secretaria Municipal de Educação de Cariacica
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: VANUSA STEFANON MAROQUIO, BEATRIZ
DE OLIVEIRA ANDRADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIACICA - SEME – EXERCÍCIO 2016 – REVELIA.
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício de 2016, da Secretaria Municipal
de Educação de Cariacica – SEME, sob a responsabilidade das Senhoras Beatriz de Oliveira Andrade e Vanusa
Stefanon Maroquio.
Em atendimento a regular instrução processual, a então
SecexContas - Secretaria de Controle Externo de Contas
elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI nº 01255/20174 (evento 50) sugerindo a citação das senhoras Beatriz
de Oliveira Andrade e Vanusa Stefanon Maroquio, para
apresentação de justificativas.
Desse modo, por meio da Decisão Monocrática
02044/2017-2 (evento 52), determinei a citação das responsáveis. Nesse sentido, foram emitidos os devidos Termos de Citação nºs 02466/2017-1 e 02467//2017-4
Ocorre que, as responsáveis, após devidamente citadas,
até o presente momento não apresentaram justificativas no processo, na forma do despacho 29974/2018-1
(evento 60) do NCD.
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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Desse modo, considerando que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, da CF/88), uma
vez que houve a devida e regular citação da senhora Beatriz de Oliveira Andrade e da senhora Vanusa Stefanon
Maroquio e não trazendo quaisquer documentos ou justificativas aos presentes autos, razões subsistem para
a decretação da revelia, tendo por base o art. 65 da LC
621/12 e art. 361 do Regimento Interno desta Corte.
Pelo exposto, DECIDO pela decretação de REVELIA da senhora Beatriz de Oliveira Andrade e da senhora Vanusa Stefanon Maroquio, nos termos do art. 65, da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas (Lei Complementar n°
621/12).
Notifique-se os responsáveis e após, retornem os autos
à Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX, para o
prosseguimento regular do processo.

SEM BAIXA DE DÉBITO E DA RESPONSABILIDADE.
I RELATÓRIO		
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Bimestral – PCB/SISAUD, da Prefeitura Municipal de Pedro
Canário, referentes ao terceiro bimestre de 2005, sob a
responsabilidade do Srº Francisco José Prates de Matos.
O Acórdão TC-664/2005 – Plenário (fls.04/06), condenou
o gestor Francisco José Prates de Matos multa pecuniária
no calor de 1.000 (um mil) VRTE’s.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 28/09/2005 (fl.30) e de que o débito
imputado ao Senhor Francisco José Prates de Matos foi
inscrito em Dívida Ativa em 09/12/2005, conforme Certidão de Dívida Ativa n° 8727/2005 (fls.12, processo SEP
N. 32076436, em anexo).

UG: PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro Canário

Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado (TCEES), aprovado pela Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013, o Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do
referido acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer
2574/2018-5 (fls.58/60), no qual consignou as medidas
adotadas para cobrança que justificam o arquivamento
deste feito sem baixa do débito e da responsabilidade,
nos seguintes termos:

Relator: Dailson Laranja

[...]

Responsável: FRANCISCO JOSE PRATES DE MATOS

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,

Em, 21 de junho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Decisão Monocrática 00952/2018-6
Processo: 02995/2005-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2005

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO – EXERCÍCIO 2005 – DEVOLVER
AO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA OS REGISTROS CABÍVEIS - ARQUIVAMENTO
Diário Oficial de Contas
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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.
Lado outro, nada poderá ser demandado em face do gestor público, pois já procedeu ele conforme exigido pela
lei, ajuizando a respectiva ação de cobrança ou simplesmente adotando um meio administrativo de cobrança,
quando a norma assim o autoriza. 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
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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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, no caso vertente, nota-se às fls. 03/04[5]
que a Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício
deste Parquet, informa quanto à inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº 8727/2005 em observância ao
instituto da prescrição.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a
devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade, hipótese
que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
II FUNDAMENTOS
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017, que revogou o §4º do artigo 288 do RITCEES e
Diário Oficial de Contas

alterou a redação do seu § 3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o
trânsito em julgado, bem como pela Decisão Plenária TC
027/2017, publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047, p.02, a qual redistribuiu os processos com
trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES
18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75), delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
ministerial, no sentido de que foram adotadas as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos
decorrentes de referidas decisões, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e de monitoramento de cobrança, precavendo-se de
incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá 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 desarquivawww.tce.es.gov.br

mento do processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no
art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo
nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito e da responsabilidade do senhor Francisco José Prates de Matos, ressaltando que o desarquivamento
poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para
os devidos registros, conforme o solicitado.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator

Decisão Monocrática 00960/2018-1
Processos: 01225/2009-8, 02789/2007-7, 00575/2007-6
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: CMAC - Câmara Municipal de Afonso Cláudio
Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CÂMARA MUNICIPAL
DE AFONSO CLÁUDIO – QUITAÇÃO AO SENHOR ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO - DEVOLVER AO
MPEC PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA
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COBRANÇA REMANESCENTE.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR

sável.

I RELATÓRIO

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.

II - Da multa pecuniária –– Arquivamento:

Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Altamiro Thadeu Frontino
Sobreiro, ex-presidente da Câmara Municipal de Afonso
Cláudio, referente ao exercício de 2006.
O Acórdão TC – 587/2008 (fls.369/372 do Processo
TC 2789/2007) reiterado pelo Acórdão TC – 428/2010
(fls.268/271), condenou o senhor Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro ao pagamento de multa pecuniária no valor correspondente a 1000 (mil) VRTE, bem como imputou-lhe ressarcimento ao erário na quantia equivalente
a 7.031,37 VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 10/02/2011 (fl. 296) e que as multas
aplicadas foram inscritas em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa n° 4723/2011 de 12/09/2011.
Conforme Termo de Verificação 53/2018-6 expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas houve o recolhimento integral do débito aplicado ao responsável Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro.
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 2590/20184, no qual pugnou pela quitação ao responsável quanto
ao ressarcimento e pelo seu arquivamento sem baixa da
responsabilidade quanto à multa pecuniária, nos seguintes termos:
[...]
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O Acórdão TC – 587/2008[1], reiterado pelo Acórdão TC
– 428/2010[2], condenou Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro em multa pecuniária no valor correspondente a
1.000 (mil) VRTE, bem como imputou-lhe ressarcimento
ao erário na quatia equivalente a 7.031,37 VRTE.
Denota-se da informação às fls. 296 que o trânsito em
julgado consumou-se em 10/02/2011.
Verifica-se que a multa imputada fora inscrita em Dívida
Ativa (Certidão de Dívida Ativa nº 4723/2011[3]) pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, e posteriormente protestada extrajudicialmente pela Procuradoria-Geral do Estado, conforme protocolo 31927[4].
Os autos encontravam-se no Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
execução do v. acórdão condenatório, conforme arts.
305, parágrafo único, e 463 do RITCEES.
I – Do Ressarcimento– Quitação:
Consoante disciplina do art. 148 da Lei Complementar
621/2012, comprovado o recolhimento integral, o Tribunal de Contas expedirá quitação do débito e/ou da multa.

Extrai-se do normativo do art. 452 do RITCEES[5] que cabe ao Ente Federativo beneficiário de condenações emanadas por essa egrégia corte de contas efetuar cobrança administrativa ou judicial do respectivo crédito, inscrevendo-o em dívida ativa, seguindo o rito da execução
fiscal, definido na Lei n. 6.830/80, ou efetuar a execução
da dívida nos termos do Código de Processo Civil, hipótese em que o título será o próprio acórdão do Tribunal[6].
Art. 463. Cabe ao Ministério Público junto ao Tribunal o
acompanhamento e o monitoramento da cobrança administrativa e judicial dos débitos e multas impostos
pelo Tribunal e velar supletivamente pelo cumprimento das decisões, promovendo as diligências e atos necessários junto às autoridades competentes, para que a Fazenda Pública receba as importâncias atinentes às
multas, alcance, restituição de quantias e outras imposições legais, objeto de decisão do Tribunal.
§ 1º Para fins de acompanhamento das inscrições em
dívida ativa e das execuções referentes a débitos e
multas decorrentes de decisões do Tribunal, compete
ao Ministério Público junto ao Tribunal manter controle atualizado, o qual deverá conter os seguintes dados:
I - nome completo do executado, com números da Carteira de Identidade e do CPF e endereço

In casu, nota-se às fls.336/338 o Termo de Verificação
00053/2018 expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas que certifica o recolhimento integral do débito aplicado ao responsável.

residencial e comercial completo, e endereço eletrônico, se houver;

Nesse sentido, deve ser conferida quitação ao respon-

III - síntese da decisão;

www.tce.es.gov.br

II - número do processo e da decisão que imputou débito ao executado;
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IV - data de publicação da decisão no órgão de imprensa
oficial do Tribunal;

ça ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos
competentes.

V - data do trânsito em julgado da decisão;

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.

VI - número do processo administrativo e da inscrição
em dívida ativa nos órgãos das
Fazendas Estadual ou Municipal;
VII - valor do débito inscrito em dívida ativa;
VIII - fase atualizada da execução do débito a cada ano;
IX - fase atualizada de eventual procedimento adotado
no Ministério Público Estadual a cada ano.
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 cobranDiário Oficial 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 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[7] que a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA nº 4723/2011 junto ao
Cartório do 1º Ofício de Afonso Cláudio, em 18/12/2013,
www.tce.es.gov.br

a qual se refere à multa pecuniária imposta pelo acórdão supracitado, fixada individualmente em 1.000 VRTE,
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.
III – Pedidos:
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas:
1 – com fulcro no art. 148 da Lei Complementar
621/2012, seja expedida a devida QUITAÇÃO a Altamiro Thadeu
Frontino Sobreiro quanto ao ressarcimento imputado; e
2 – seja determinado o arquivamento dos autos, conforQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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me art. 330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do

débito / responsabilidade.

débito/responsabilidade quanto à multa pecuniária.
[...]

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.

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.

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 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 Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro quanto ao ressarcimento imputado e DETERMINO O ARQUIVAMENTO do
presente processo, nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade quanto à
multa pecuniária.

Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima mencionado, no sentido de que houve o recolhimento integral do ressarcimento aplicado ao responsável Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, e considerando ainda que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos
remanescentes, portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em
custos dispensáveis.

Antes, porém, publique-se esta decisão, restituindo-se
os autos à Secretaria do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas para os devidos registros.

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

Vitória, 25 de junho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator

Diário Oficial de Contas
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Decisão Monocrática 00930/2018-1
Processo TC: 5556/2018
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Marilândia
Assunto: Representação
Representante: Trivale Administração Ltda.
Responsável: Paulo Roberto Bonjiovanni Bona - Pregoeiro
Geder Camata - Prefeito de Marilândia
Versam os presentes autos sobre Representação, em face da Prefeitura Municipal de Marilândia, encaminhada
pela sociedade empresária Trivale Administração Ltda.,
onde noticia a este Tribunal da existência de possível irregularidade na condução do Pregão Presencial de nº
71/2018, cujo objeto é a “contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,
distribuição e fornecimento de cartões de vale alimentação eletrônico, magnético ou de similar tecnologia em
PVC, com recargas mensais, destinados aos profissionais
da PMM.”
Alega o representante que a ilegalidade atinge à não disponibilização do edital no prazo de 08 dias úteis, conforme determina a Lei 12.527/2011 e Lei 10.520/2002, ferindo a Constituição Federal e o princípio da competitividade.
A abertura das propostas está prevista para ocorrer na
data de 21 de junho de 2018 às 12 horas, e o representante alega que recebeu cópia do edital por email apenas na data de 15 de junho de 2018, após diversas tentativas de contato telefônico.
Registro que essa representação foi autuada nesta Corte
de Contas na data de 20/06/2018 às 16:44h e recebida
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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no meu Gabinete na mesma data às 16:57 h.
O representante requer:
“I - determine a instauração de procedimento administrativo junto a este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
II - determine, nos termos do Regimento Interno deste
Tribunal, como medida cautelar urgente, urgentíssima,
inaudita altera parte, a suspensão do certame até que se
analise o mérito da questão ou, como pedido alternativo, determinar que o Órgão Representado modifique a
data de abertura dos envelopes, considerando o que dispõe a lei, fazendo-se a contagem de 08 (oito) dias úteis
após a disponibilização do edital, bem como o publique
via internet, garantindo-se a competitividade do processo licitatório, hoje prejudicada.
III - caso o certame já tenha ocorrido quando da apreciação desta Representação, que se suspenda a homologação e assinatura do contrato e, caso este já tenha sido assinado, que seja suspensa sua execução até ulterior decisão de mérito;
IV - caso seja indeferido o pedido liminar nos termos requeridos, o que se admite por amor ao debate, requer
seja solicitado ao Órgão Representado, a apresentação
da ata de realização do certame, quando será então.
comprovada a restrição ao caráter competitivo, requerendo desde já a concessão da liminar para suspender
a assinatura do contrato e, caso este já esteja assinado,
que seja suspensa sua execução;
V - seja o Representado comunicado da decisão deste
Tribunal.
VI - ao final, seja a presente Representação julgada totalmente procedente determinando as medidas cabíveis
Diário Oficial de Contas

à espécie e, principalmente, seja determinado ao órgão
Representado a republicação do edital, com nova data
para realização do certame, devendo ser observadas as
disposições legais, sendo disponibilizado o instrumento
convocatório via internet, sob pena de nulidade.
VII -sendo procedente a presente Representação, e estando o contrato sendo executado, que seja este anulado, nos termos do§ 2º do art. 49 da Lei 8666/93;
VIII - requer, ainda, sob pena de ineficácia do ato, que todas as. Intimações derivadas desta Representação sejam
realizadas necessariamente em nome de Wanderley Romano Donadel, OAB/MG 78.870;
IX -por fim, pugna para que todas as intimações derivadas desta Representação, caso encaminhadas eletronicamente, sejam enviadas ao e-mail mercadopublico@
cerizzedonadel.com.br e, caso encaminhadas em meio
físico, sejam direcionadas ao endereço constante no rodapé desta inicial”
Verificando o exíguo período de tempo para a suspensão
do certame, deixo o exame das medidas de urgência e
seus pressupostos para serem analisados após oitiva dos
responsáveis, nos termos do artigo 307, §1º do Regimento Interno do TCEES, e
DECIDO:
1 pela NOTIFICAÇÃO dos Paulo Roberto Bonjiovanni Bona – Pregoeiro e Geder Camata - Prefeito de Marilândia,
para que se manifestem sobre a suposta irregularidade
apontada no expediente, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS,
nos termos do §1º do art. 307 do RITCEES.
2 Seja encaminhada aos agentes responsáveis cópia do
presente expediente (Petição Inicial 211/2018 e Peça
Complementar) também por meio digital;
www.tce.es.gov.br

3 À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários, dando-se ciência, ao peticionante acerca desta Decisão, conforme previsto no art. 307, §7º da Resolução TC nº 261/2013.
Após manifestação dos responsáveis, sejam encaminhados os autos a este Gabinete.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00901/2018-3
PROCESSOS TC: 07599/2013-9, 02573/2013-5
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA
JURISDICIONADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
RESPONSÁVEL: ANA MARIA PETRONETTO SERPA
INTERESSADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA – QUITAÇÃO À SENHORA
ANA MARIA PETRONETTO SERPA – DEVOLVER AO MPEC
PARA REGISTROS – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Cuidam os presentes autos de Fiscalização Ordinária, realizada no Instituto de Atendimento Socioeducativo do
Espírito Santo - IASES, referente ao exercício de 2012,
sob a responsabilidade da Sra. Ana Maria Petronetto
Serpa.
O Acórdão TC – 526/2017 – 1ª Câmara, às fls. 710/715,
imputou à Senhora Ana Maria Petronetto Serpa o pagaQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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mento de multa pecuniária, no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais).

pondente a 0,0011 VRTE, em relação ao valor da multa aplicada.

Consta dos referidos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 04/08/2017 (fls. 760 e 763),
e que, conforme Termo de Verificação 08/2018-1 (fls.
781/782), expedido pela Secretaria-Geral do Ministério
Público de Contas, houve o recolhimento da multa aplicada à Senhora Ana Maria Petronetto Serpa.

Não obstante, verifica-se que existe uma grande proximidade entre o efetivamente cumprido e o previsto
no v. acórdão condenatório, remanescendo débito desprezível, a ponto de ensejar a cobrança complementar.

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 631/2018-6 (fl. 785),
no qual pugnou pela quitação à responsável, Sra. Ana
Maria Petronetto Serpa, 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 – 526/2016 – Primeira Câmara condenou
Ana Maria Petronetto Serpa em multa pecuniária no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Infere-se da certidão às fls. 760 que o trânsito em
julgado do acórdão supracitado consumou-se em
04/08/2017, haja vista que restou precluso o prazo para apresentação de recurso.
Consta às fls. 781/782 Termo de Verificação 0008/20181
expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público
de Contas que certifica o recolhimento a menor, corresDiário Oficial de Contas

Isso posto, com fulcro no art. 148 da Lei Complementar 621/2012, o Ministério Público de Contas pugna seja-lhe expedida a devida QUITAÇÃO Ana Maria Petronetto Serpa,
Isso posto, com fulcro no art. 148 da Lei Complementar 621/2012, o Ministério Público de Contas pugna seja expedida a devida QUITAÇÃO à responsável e posterior arquivamento do feito, na forma do art. 330, I e IV,
do RITCEES, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES. – g.n.
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte
de Contas.
É o sucinto Relatório.
Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa que a multa pecuniária aplicada à Senhora Ana Maria Petronetto Serpa, foi
paga, conforme Termo de Verificação nº 08/2018-1 apresentado nestes autos.
1.

DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

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 §
www.tce.es.gov.br

3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
em razão dos termos da 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 a este Relator decidir nos presentes autos.
Ocorre que os argumentos do Ministério Público Especial de Contas foram bem colocados no parecer acima
mencionado, no sentido de que houve o recolhimento
da multa aplicada à Senhora Ana Maria Petronetto Serpa, tornando-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, evitando-se de se incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, de maneira
que este processo deverá ser arquivado, procedendo-se
à baixa do débito/responsabilidade.
2.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC na integralidade
e, com fulcro no art. 288, § 3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017, EXPEÇO a devida QUITAÇÃO à Senhora
Ana Maria Petronetto Serpa e DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo, nos termos do art. 330,
inciso IV do RITCEES.
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 20 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00904/2018-7
PROCESSO TC: 03416/2007-1
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
JURISDICIONADO: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GUAÇUÍ – FAPS
RESPONSÁVEIS: ALVANY GOMES DE SIQUEIRA, LUCIANO MANOEL MACHADO E RUBENS MARCELINO DE
SOUZA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2006 –
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPÍPIO DE GUAÇUÍ – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE
– DEVOLVER AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2006, do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município
de Guaçuí, sob a responsabilidade dos Senhores Alvany
Gomes de Siqueira, Luciano Manoel Machado e Rubens
Marcelino de Souza.
O Acórdão TC – 196/2008 (fls. 139/141), imputou mulDiário Oficial de Contas

ta pecuniária aos gestores, dado prosseguimento ao feito, o Acórdão TC – 377/2010 (fls. 205/208) e Acordão TC
– 501/2011 (fls. 235/241), concederam quitação aos senhores Rubens Marcelino de Souza e Alvany Gomes de
Siqueira, respectivamente.
Infere-se da informação, de fl. 159, que o trânsito em
julgado do Acórdão TC 196/2008 consumou-se, em
15/07/2008, sendo que a multa imputada ao gestor Sr.
Luciano Manoel Machado foi inscrita em Dívida Ativa,
conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 8953/2008 –
fl. 42 do Processo nº 42532191/2008, em apenso).
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 1918/2018-1 (fls. 264/266), 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:
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-196/2008 imputou a Alvany Gomes Siqueira multa pecuniária no valor correspondente a
1.500 (um mil e quinhentos) VRTE’s, bem como a Luciano Manoel Machado e Rubens Marcelino de Souza
www.tce.es.gov.br

na quantia correspondente a 500 (quinhentos) VRTE’s.
[...]
Os Acórdãos TC-377/2010 e TC-501/2011 concederam
quitação a Rubens Marcelino de Souza e Alvany Gomes
Siqueira em razão do recolhimento integral da multa
aplicada.
[...]
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 03/04
que a Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet, informa quanto a inviabilidade do
protesto extrajudicial da CDA nº 8953/2008 em observância ao instituto da prescrição.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título
executivo para fins de baixa de responsabilidade, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos
termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja
determinado o arquivamento dos autos, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade de Luciano Manoel Machado, devolvendo-se
previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de
cobrança do E-TCEES. – g.n
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte
de Contas.

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

É o sucinto relatório.

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.

DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de medidas para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente
ao débito imputado ao gestor que, no seu entendimento, justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito/responsabilidade.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
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
em razão dos termos da 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 a este Relator 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 monitoraDiário Oficial de Contas

Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.
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.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC 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, inciso IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade do Sr. Luciano Manoel
Machado, ressaltando-se que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para
as medidas de direito.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
www.tce.es.gov.br

Contas para os devidos registros, conforme solicitado.
Vitória, 20 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00905/2018-1
PROCESSO TC: 02328/2004-5
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RESPONSÁVEL: GETULIO MANOEL LOUREIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1° BIMESTRE DE
2004 – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Bimestral, referente ao 1º bimestre de 2004, da Prefeitura
Municipal de São Gabriel da Palha, sob a responsabilidade do Sr. Getulio Manoel Loureiro.
O Acórdão TC – 384/2004 (fls. 08/11), imputou multa
pecuniária ao gestor, Sr. Getúlio Manoel Loureiro, no valor correspondente a 1.000 (mil) VRTE’s.
Infere-se da informação, de fl. 25, que o prazo para interposição de recurso/pagamento do acórdão supracitado
consumou-se, em 01/07/2004, sendo que a multa imputada ao gestor foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 9027/2004– fls. 11/12 do
Processo nº 28091094/2004, em apenso).
Em atendimento ao comando contido no art. 305, paráQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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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 6166/2017-9 (fls. 49/51), 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:

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

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR.

É o sucinto relatório.

[...]

DECIDO.

Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 03/04
que a Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet, informa quanto a inviabilidade do
protesto extrajudicial da CDA nº 9027/2004 em observância ao instituto da prescrição.

Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de medidas para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente
ao débito imputado à gestora que, no seu entendimento, justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito/responsabilidade.

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 acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título
executivo para fins de baixa de responsabilidade, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos
termos do art. 331, II, do RITCEES.
Diário Oficial de Contas

A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte
de Contas.

1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
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
em razão dos termos da 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 mawww.tce.es.gov.br

téria, cabe a este Relator 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-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.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC 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, inciso IV do RITCEES, sem baixa
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do débito/responsabilidade do Sr. Getúlio Manoel Loureiro, ressaltando-se que o desarquivamento poderá ser
requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas
informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros, conforme solicitado.

Infere-se da certidão, de fl. 128, que o trânsito em julgado do acórdão supracitado consumou-se, em 17/11/2014,
sendo que a multa imputada ao gestor foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº
4991/2015 – fl. 59 do Processo nº 71566236/2015, em
apenso).

PROCESSO TC: 03677/2012-1

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 1251/2018-4 (fls. 149/151), 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:

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR

JURISDICIONADO: FUNDAÇÃO MÉDICO-ASSISTÊNCIAL DO
TRABALHADOR RURAL DE RIO NOVO DO SUL

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.

Vitória, 20 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00906/2018-6

RESPONSÁVEL: DANIL RODRIGUES ARARIBA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2009 –
FUNDAÇÃO MÉDICO-ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE RIO NOVO DO SUL – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA
DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual,
referente ao exercício de 2009, da Fundação Médico-Assistencial do Trabalhador Rural de Rio Novo do Sul, sob a responsabilidade do Sr. Danil Rodrigues Arariba.
O Acórdão TC – 395/2014 – Primeira Câmara (fls. 94/104),
imputou multa pecuniária ao gestor, Sr. Danil Rodrigues
Arariba, no valor correspondente a 1.000 (mil) VRTE’s.
Diário Oficial de Contas

[...]
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
www.tce.es.gov.br

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. – g.n
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte de
Contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de medidas para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente ao débito imputado ao gestor que, no seu entendimento, justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito/responsabilidade.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
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 em razão
dos termos da 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),
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delegando-se aos relatores competência para deliberação
monocrática a respeito da matéria, cabe a este Relator decidir nos presentes autos.

-se que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o
recolhimento do débito para as medidas de direito.

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.

DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas
para os devidos registros, conforme solicitado.

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-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.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC 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, inciso IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade do Sr. Danil Rodrigues Arariba, ressaltandoDiário Oficial de Contas

Vitória, 20 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00907/2018-1
PROCESSO TC: 00990/2004-7
ASSUNTO: LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RESPONSÁVEL: GETÚLIO MANOEL LOUREIRO
LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – EXERCÍCIO 2004 –
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GABRIEL DA PALHA – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente ao exercício de 2004, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, sob a responsabilidade
do Sr. Getúlio Manoel Loureiro.
O Acórdão TC – 178/2004 (fls. 06/09), imputou multa
pecuniária ao gestor, Sr. Getúlio Manoel Loureiro, no valor correspondente a 1.000 (mil) VRTE’s.
Infere-se da informação, de fl. 39, que o prazo para pawww.tce.es.gov.br

gamento/recurso do acórdão supracitado consumou-se,
em 14/05/2004, sendo que a multa imputada ao gestor
foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 7166/2004 – fls. 09/10 do Processo nº
27967948/2004, em apenso).
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 5416/2017-7 (fls. 72/74), 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:
EXCELENTÍSSIMO SENHOR VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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.
[...]
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 03/04
que a Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet, informa sobre a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº 7166/2004 em observância ao instituto da prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de monitoramento de execução.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
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dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título
executivo para fins de baixa de responsabilidade, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos
termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja
determinado o arquivamento dos autos, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES. – g.n
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte
de Contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de medidas para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente
ao débito imputado ao gestor que, no seu entendimento, justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito/responsabilidade.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
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
Diário Oficial de Contas

em razão dos termos da 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 a este Relator 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-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 RITwww.tce.es.gov.br

CEES.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC 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, inciso IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade do Sr. Getúlio Manoel Loureiro, ressaltando-se que o desarquivamento poderá ser
requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas
informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros, conforme solicitado.
Vitória, 20 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00914/2018-1
PROCESSOS

TC:

02474/2008-1,

02129/2003-6,

01163/2003-1, 04656/2002-2, 01994/2002-1
ASSUNTO: PEDIDO DE REVISÃO
JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
REQUERENTE: JOEL FERREIRA
PEDIDO DE REVISÃO – NÃO CONHECIDO – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE –
DEVOLVER AO MPEC.
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Pedido de Revisão, interposto pelo Sr. Joel Ferreira, em face do Acórdão TC
015/2003, acostado às folhas 171/173 do Processo TC
1994/2002, em apenso, que lhe imputou multa pecuniária, no valor correspondente de 3.000 (três mil) VRTE’s, bem como, pelo ressarcimento ao erário municipal
a quantia equivalente de 55.438,66 (cinquenta e cinco
mil, quatrocentos e trinta e oito VRTE’s e sessenta e seis
centésimos) VRTE’s.
O Acórdão TC – 379/2014, acostado às folhas 196/203
destes autos, não conheceu do presente recurso, mantendo-se os termos do v. Acórdão, ora atacado.
Infere-se da Certidão, de fl. 209, que o prazo para pagamento do acórdão supracitado consumou-se, em
02/10/2014, sendo que a multa imputada ao gestor foi
inscrita em Dívida Ativa (CDA nº 2840/2005 – fl. 63 do
Processo 29594510/2005, em apenso) e no tocante ao
débito/ressarcimento, nota-se que o Executivo Municipal já adotou as medidas cabíveis.
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 1589/2018-1 (fls. 214/216), 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:
Diário Oficial de Contas

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-015/2003, reiterado pelo Acórdão TC1066/2004, condenou Joel Ferreira em multa pecuniária no valor correspondente a 3.000 (três mil) VRTE’s e
imputou-lhe débito, em favor do erário municipal, na
quantia equivalente a 55.438,66 VRTE’s;
[...]
No caso vertente, nota-se às fls. 37 e 160 que a Procuradoria-Geral do Estado e o Executivo Municipal ajuizaram as ações de nº 45.070.020347 e n° 045.05.0016067 para a cobrança dos valores decorrentes da condenação imposta pelo Acórdão TC – 015/2003, 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, pawww.tce.es.gov.br

ra 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. .– g.n
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte
de Contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de medidas para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente
ao débito imputado ao gestor que, no seu entendimento, justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito/responsabilidade.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
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
em razão dos termos da 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 NORMAQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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TIVA 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 a este Relator 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-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.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC e, com fulcro no
art. 288, § 3º do RITCEES (alterado pela Emenda RegiDiário Oficial de Contas

mental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo,
nos termos do art. 330, inciso IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade do senhor Joel Ferreira, ressaltando-se que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros, conforme solicitado.
Vitória, 20 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00917/2018-4
PROCESSO TC: 05464/2015-5
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
JURISDICIONADO: FUNDO MUNICIPAL DE SÚDE DE SÃO
GABRIEL DA PALHA – FMS
RESPONSÁVEL: EVERALDO PESSI
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SÚDE DE SÃO
GABRIEL DA PALHA – FMS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 –
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anuwww.tce.es.gov.br

al, referente ao exercício de 2014, do Fundo Municipal
de Saúde de São Gabriel da Palha, sob a responsabilidade do Sr. Everaldo Pessi.
O Acórdão TC – 282/2017 – Segunda Câmara (fls.
147/155), imputou multa pecuniária ao gestor, Sr. Everaldo Pessi, no valor de R$ 3.000 (três mil reais).
Infere-se da certidão, de fl. 163, que o trânsito em julgado
do acórdão supracitado consumou-se, em 03/08/2017,
sendo que a multa imputada ao gestor foi inscrita em
Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº
7585/2017 – fl. 41 do Processo nº 80329098/2017, em
apenso).
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 1086/2018-2 (fls. 193/195), 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:
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.
[...]
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
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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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. – g.n
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte
de Contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de medidas para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente
Diário Oficial de Contas

ao débito imputado ao gestor que, no seu entendimento, justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito/responsabilidade.

deverão informar, anualmente, as providências adminis-

1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.

Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §
3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
em razão dos termos da 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 a este Relator decidir nos presentes autos.

Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar,

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.

nos termos do art. 330, inciso IV do RITCEES, sem baixa

trativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,

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.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC 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,
do débito/responsabilidade do Sr. Everaldo Pessi, ressaltando-se que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, resti-

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.

tuindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de

Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes

Relator
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Contas para os devidos registros, conforme solicitado.
Vitória, 20 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
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DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00918/2018-9
PROCESSO TC: 02293/2013-4
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE ALEGRE – SAAE
RESPONSÁVEL: PAULO DE TARSO ÁVILA DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DELCIO DE OLIVEIRA
REPRESENTAÇÃO – QUITAÇÃO AO SENHOR PAULO DE
TARSO ÁVILA DE OLIVEIRA – DEVOLVER AO MPEC PARA REGISTROS – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTIUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA
Cuidam os presentes autos de Representação, acerca
de indícios de irregularidades praticadas pelo Sr. Paulo de Tarso Ávila de Oliveira, na gestão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre – SAEE Alegre, no
exercício de 2012.
O Acórdão TC – 530/2015 – 1ª Câmara, às fls.
825/830, imputou ao Senhor Paulo de Tarso Ávila de
Oliveira o pagamento de multa pecuniária, no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Consta dos referidos autos a informação de que o
trânsito em julgado ocorreu em 24/09/2015 (fl. 836),
e que, conforme Termo de Verificação 09/2018-5 (fls.
873/874), expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas, houve o recolhimento da multa
aplicada ao Sr. Paulo de Tarso Ávila de Oliveira.
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
Diário Oficial de Contas

junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer
675/2018-9 (fl. 876), no qual pugnou pela quitação
ao responsável, Sr. Paulo de Tarso Ávila de Oliveira,
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 – 530/2015 – Primeira Câmara condenou Paulo de Tarso Ávila de Oliveira em multa pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Infere-se da informação às fls. 836 que o trânsito em
julgado consumou-se em 24/09/2015.
Consta às fls. 873/874 o Termo de Verificação nº
09/2018 expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas que certifica o recolhimento integral da multa aplicada ao responsável supramencionado.
Isso posto, com fulcro no art. 148 da Lei Complementar 621/2012, o Ministério Público de Contas pugna
seja expedida a devida QUITAÇÃO ao responsável e
posterior arquivamento do feito, na forma do art.
330, I e IV, do RITCEES, devolvendo-se previamente
os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança
do E-TCEES. – g.n.
A matéria em apreço comporta decisão monocrática,
em razão da delegação realizada pelo Plenário desta
www.tce.es.gov.br

Corte de Contas.
É o sucinto Relatório.
Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa que a multa pecuniária aplicada ao Sr. Paulo de Tarso Ávila de
Oliveira, foi paga, conforme Termo de Verificação nº
09/2018-5 apresentado nestes autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
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 em razão dos termos da 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 a este Relator decidir nos presentes autos.
Ocorre que os argumentos do Ministério Público Especial de Contas foram bem colocados no parecer acima mencionado, no sentido de que houve o recolhimento integral da multa aplicada ao Senhor Paulo de
Tarso Ávila de Oliveira, tornando-se desnecessária a
continuidade do procedimento de acompanhamento
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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e monitoramento de cobrança, evitando-se de se incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, de
maneira que este processo deverá ser arquivado, procedendo-se à baixa do débito/responsabilidade.
2.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC 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 Paulo de Tarso Ávila de Oliveira e DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo,
nos termos do art. 330, inciso IV do RITCEES.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme o
solicitado.
Vitória, 20 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00919/2018-3
PROCESSO TC: 02835/2012-1
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
JURISDICIONADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS – IPASMA
RESPONSÁVEL: WESLEY MOREIRA DE OLIVEIRA
Diário Oficial de Contas

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2011 –
IPAS MANTENÓPOLIS – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE
DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual,
referente ao exercício de 2011, do Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos Municipais de Mantenópolis, sob a
responsabilidade do Sr. Wesley Moreira de Oliveira.
O Acórdão TC – 1028/2014 – Primeira Câmara (fls.
178/183), imputou multa pecuniária ao gestor, Sr. Wesley
Moreira de Oliveira, no valor correspondente a 2.000 (dois
mil) VRTE’s.
Infere-se da certidão, de fl. 189, que o trânsito em julgado do acórdão supracitado consumou-se, em 30/03/2015,
sendo que a multa imputada ao gestor foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº
2858/2015 – fl. 34 do Processo nº 70596930/2015, em
apenso).
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 1093/2018-2 (fls. 225/227), 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:
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
www.tce.es.gov.br

termos.
[...]
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. – g.n
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte de
Contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de medidas para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente ao débito imputado ao gestor que, no seu entendimento, justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito/responsabilidade.
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
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 em razão
dos termos da 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 a este Relator 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.

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.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC 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, inciso IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade do Sr. Wesley Moreira de Oliveira, ressaltando-se que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o
recolhimento do débito para as medidas de direito.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas
para os devidos registros, conforme solicitado.
Vitória, 20 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

– RESSARCIMENTO – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE
DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial, referente ao Convênio de nº 006/2002, firmado entre o Estado do Espírito Santo, com a interveniência da
Secretaria de Estado da Cultura e Esportes e a Sociedade Irmão X-ES.
O Acórdão TC – 468/2013 (fls. 268/278), imputou, solidariamente, o ressarcimento ao erário estadual à Sociedade Irmão X-ES e ao Sr. Paulo Salazar de Rezende, na
quantia de R$ 62.969,31 (sessenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos).
Infere-se da certidão, de fl. 286, que o trânsito em
julgado do acórdão supracitado consumou-se, em
06/02/2014, sendo que o ressarcimento solidário imputado aos responsáveis foi inscrito em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 6196/2014 – fl.
44 do Processo nº 67992480/2014, em apenso).

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.

JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

DADE E OBRAS ASSISTENCIAIS IRMÃO X-ES

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 2002/2018-7 (fls. 311/313), 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:

Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CONVÊNIO Nº 006/2002

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR

Logo, não há razões para a continuidade do procedimento
de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser
arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do débito/
responsabilidade.

Diário Oficial de Contas

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00921/2018-1
PROCESSO TC: 00253/2005-5
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA
E ESPORTES
RESPONSÁVEIS: PAULO SALAZAR DE RESENDE E SOCIE-
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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.
[...]
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. – g.n
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte
de Contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Diário Oficial de Contas

Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de medidas para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente
ao débito imputado aos responsáveis que, no seu entendimento, justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito/responsabilidade.
1.

DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

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
em razão dos termos da 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 a este Relator 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 RITCEES.
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.
2.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC 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, inciso IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade do Sr. Paulo Salazar de Rezende e Sociedade Irmão X-ES, ressaltando-se que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo,
desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros, conforme solicitado.
Vitória, 20 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00925/2018-9
PROCESSO TC: 03327/2013-1
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
RESPONSÁVEL: VANDERLEI DOS SANTOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2012 – CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO – ARQUIVAMENTO
SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2012, da Câmara Municipal
de Vila Valério, sob a responsabilidade do Sr. Vanderlei
dos Santos.
O Acórdão TC – 1260/2016 – Segunda Câmara (fls.
1510/1516), imputou multa pecuniária ao gestor, Sr.
Vanderlei dos Santos, no valor correspondente a 1.000
(mil) VRTE’s, bem como, pelo ressarcimento ao erário
municipal no valor correspondente a 26.756,38 (vinte
seis mil, setecentos e cinquenta e seis VRTE’s e trinta e
oito centésimos) VRTE’s.

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 0972/2018-3 (fls. 1564/1566), 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:
EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR

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. – g.n

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.

A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte
de Contas.

[...]

DECIDO.

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.

Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de medidas para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente
ao débito imputado ao gestor que, no seu entendimento, justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito/responsabilidade.

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.

Infere-se da certidão, de fl. 1524, que o trânsito em
julgado do acórdão supracitado consumou-se, em
06/07/2017, sendo que a multa imputada ao gestor
foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 7609/2017 – fl. 65 do Processo nº
80077510/2017, em apenso).

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.

Em atendimento ao comando contido no art. 305, pará-

Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer

Diário Oficial de Contas

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

É o sucinto relatório.

1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
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
em razão dos termos da 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 regimenQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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tal, 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 a este Relator 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.

tos jurídicos pronunciados pelo MPEC 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, inciso IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade do Sr. Vanderlei dos Santos, ressaltando-se que o desarquivamento poderá ser
requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas
informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros, conforme solicitado.
Vitória, 20 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do
débito/responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00926/2018-3
PROCESSO TC: 05553/2009-5
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial,
referente ao Convênio de nº 024/2007, firmado entre o
Estado do Espírito Santo, com a interveniência da Secretaria de Estado da Cultura e o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado do Espírito
Santo – SETAD/ES.
O Acórdão TC – 426/2014 – Plenário (fls. 385/392), imputou multa pecuniária, individualmente, aos Senhores Carlos Francisco da Silva, José Carlos Cândido e José Celso
Queiroz Cavalieri, na quantia equivalente a 500 (quinhentos) VRTE’s.
Infere-se da certidão, de fl. 398, que o trânsito em
julgado do acórdão supracitado consumou-se, em
26/01/2015, sendo que a multa imputada aos responsáveis foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de
Dívida Ativa (CDA nº 6182/2016 – fl. 36 do Processo nº
75425297/2016, CDA nº 6181/2016 – fl. 36 do Processo
nº 75425130/2016 e CDA nº 6183/2016 – fl. 36 do Processo nº 75425262/2016, todos, em apenso).

2. DO DISPOSITIVO:

BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO

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 2009/2018-9 (fls. 441/444), 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:

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

MPEC.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR

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.

Diário Oficial de Contas

JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
– SECULT
RESPONSÁVEIS: JOSÉ CELSO QUEIROZ CAVALIERI, JOSÉ
CARLOS CÂNDIDO E CARLOS FRANCISCO DA SILVA
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA –
SECULT
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CONVÊNIO Nº
024/2007 – RESSARCIMENTO – ARQUIVAMENTO SEM
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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.
[...]
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 de Carlos Francisco da Silva, José Carlos Cândido e José Celso Queiroz Cavalieri, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros no sistema de cobrança
do E-TCEES. – g.n
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte de
Contas.
É o sucinto relatório.
Diário Oficial de Contas

DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de medidas para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente ao débito imputado aos responsáveis que, no seu entendimento, justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito/responsabilidade.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
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 em
razão dos termos da 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
a este Relator 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
www.tce.es.gov.br

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-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.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos
jurídicos pronunciados pelo MPEC 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, inciso IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade dos Senhores Carlos Francisco da
Silva, José Carlos Cândido e José Celso Queiroz Cavalieri, ressaltando-se que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme solicitado.
Vitória, 20 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00927/2018-8

ra a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.

RESPONSÁVEL: IVAN LAUER

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 0741/2018-2 (fls. 3132/3134), 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:

INTERESSADO: PREFEITURA DE VILA PAVÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR.

RELATÓRIO AUDITORIA ORDINÁRIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO – EXERCÍCIO 2009 – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE –
DEVOLVER AO MPEC.

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.

A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte
de Contas.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:

[...]

DECIDO.

Tratam os presentes autos de Relatório de Auditoria Ordinária, realizada na Prefeitura Municipal de Vila Pavão,
referente ao exercício de 2009, sob a responsabilidade
do Sr. Ivan Lauer, Prefeito Municipal à época.

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.

O Acórdão TC – 1014/2015 – Primeira Câmara (fls.
2994/3012), imputou multa pecuniária ao gestor, Sr.
Ivan Lauer, no valor correspondente a 1.000 (mil) VRTE’s.

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.

Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de medidas para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente aos débitos imputados ao gestor que, no seu entendimento, justificam o arquivamento deste feito sem baixa
do débito/responsabilidade.

Infere-se da certidão, de fl. 3042, que o trânsito em
julgado do acórdão supracitado consumou-se, em
25/01/2016, sendo que a multa imputada ao gestor
foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 6953/2016 – fl. 66 do Processo nº
75698960/2016, em apenso).

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.

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

Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, pa-

PROCESSO TC: 07506/2010-8
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

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

É o sucinto relatório.

1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
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
em razão dos termos da 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 NORMAQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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TIVA 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 a este Relator 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-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.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC e, com fulcro no
art. 288, § 3º do RITCEES (alterado pela Emenda RegiDiário Oficial de Contas

mental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo,
nos termos do art. 330, inciso IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade do Sr. Ivan Lauer, ressaltando-se que o desarquivamento poderá ser requerido a
qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações
sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros, conforme solicitado.
Vitória, 20 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

ferente ao exercício de 2004, realizada no Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Barra de São Francisco, sob a responsabilidade do Sr. Antônio Surdine.
O Acórdão TC – 411/2009 (fls. 312/315), imputou multa
pecuniária ao gestor, Sr. Antônio Surdine, no valor correspondente a 1.000 (mil) VRTE’s.
Infere-se da informação, de fl. 321, que o prazo para recurso/pagamento do acórdão supracitado consumou-se, em 29/10/2009, sendo que a multa imputada ao
gestor foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de
Dívida Ativa (CDA nº 5635/2010 – fls. 59/60 do Processo
nº 47761652/2009, em apenso).

JURISDICIONADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE BARRA DE SÃO FANCISCO –
IPSPBSF

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 1826/2018-2, 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:

RESPONSÁVEL: ANTÔNIO SURDINE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR

INTERESSADO: ELCY DE SOUZA

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.

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00928/2018-2
PROCESSO TC: 01638/2006-1
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA

AUDITORIA ESPECIAL – EXERCÍCIO DE 2004 – IPAS BARRA DE SÃO FRANCISCO – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO
MPEC.			
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Auditoria Especial, rewww.tce.es.gov.br

[...]
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual
deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se à baiQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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xa 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. – g.n
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte
de Contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de medidas para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente
ao débito imputado ao gestor que, no seu entendimento, justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito/responsabilidade.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Diário Oficial 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
em razão dos termos da 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 a este Relator 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-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar,
www.tce.es.gov.br

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.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC 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, inciso IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade do Sr. Antônio Surdine, ressaltando-se que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros, conforme solicitado.
Vitória, 21 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00929/2018-7
PROCESSOS TC: 02944/2004-1, 03682/2003-1
ASSUNTO: RECUSO DE RECONSIDERAÇÃO
JURISDICIONADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO
ESPÍRITO SANTO S/A – CEASA
INTERESSADO: CRISTOPHE LACOURT LOUREIRO
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO CONHECIDO –
ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Cristophe Lacourt Loureiro,
em face do Acórdão TC 221/2004, acostado às folhas
233/238 do Processo TC 3682/2003, em apenso, que lhe
imputou multa pecuniária, no valor de 500 (quinhentos)
VRTE’s, bem como, pelo ressarcimento ao erário a quantia equivalente a 988,913 (novecentos e oitenta e oito
VRTE’s e novecentos e treze centésimos) VRTE’s.

res foram inscritas em Dívida Ativa (CDA nº 8562/2005
– fls. 30/31 do Processo 31987532/2005 e CDA nº
8563/2005 – fls. 30/31 do Processo 31986633/2005, ambos, em apenso).
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 6019/2017-1 (fls. 166/168), 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:
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.

Ressalta-se que o Acórdão supracitado também imputou multa ao Sr. Edson José dos Santos, no valor correspondente a 500 (quinhentos) VRTE’s e o ressarcimento
ao erário na quantia equivalente a 1.443,814 (mil, quatrocentos e quarenta e três VRTE’s e oitocentos e quatorze centésimos) VRTE’s.

O Acórdão TC – 221/2004 condenou Edson José do
Santos Barcelos e Cristophe Lacourt Loureiro em multa pecuniária no valor correspondente a 500 (quinhentos) VRTE’s, cada, e imputou-lhes débito, em favor do
erário, na quantia equivalente a 1.443,814 VRTE’s e
988,913 VRTE’s, respectivamente.

A Decisão TC – 1605/2005, acostada à folha 24 destes
autos, não conheceu do presente recurso, mantendo-se
os termos do Acórdão TC 221/2004.

[...]

Infere-se da informação, de fl. 30, que o prazo para pagamento do acórdão supracitado consumou-se, em
12/08/2005, sendo que as multas imputadas aos gestoDiário Oficial de Contas

Noutro giro, quanto ao ressarcimento ao erário, verifica-se que houve o ajuizamento da ação de nº
024.06.005341-0 pelo Executivo Municipal para a cobrança do ressarcimento decorrente da condenação
imposta pelo Acórdão TC–221/2004, encontrando-se,
www.tce.es.gov.br

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 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 dos autos, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES. .– g.n
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte
de Contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de mediQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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das para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente
ao débito imputado ao gestor que, no seu entendimento, justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito/responsabilidade.

Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00937/2018-1

deverão informar, anualmente, as providências adminis-

PROCESSOS TC: 02435/2010-2, 05738/2010-1

trativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.

JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

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
em razão dos termos da 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 a este Relator decidir nos presentes autos.

Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar,

RESPONSÁVEIS: IVAN SALVADOR FILHO, ARLETE DE
FÁTIMA NICO, MARIA IZAURA SANTANA PEREIRA E
TEREZINHA CARRARETTO FELIX

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.

do débito/responsabilidade dos Sres. Cristophe Lacourt

1.

DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

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.
Diário Oficial de Contas

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.
2.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC 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, inciso IV do RITCEES, sem baixa
Loureiro e Edson José dos Santos, ressaltando-se que o
desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros, conforme solicitado.
Vitória, 20 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
www.tce.es.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2009
– CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas
Anual, referente ao exercício de 2009, da Câmara Municipal de Linhares, sob a responsabilidade de Ivan Salvador Filho e outros.
O Acórdão TC – 020/2013 (fls. 222/233), imputou multa pecuniária, individual, aos responsáveis, Sr. Ivan
Salvador Filho e às Sras. Arlete de Fátima Nico, Maria
Izaura Santana Pereira e Therezinha Carrareto Félix,
no valor correspondente a 500 (quinhentos) VRTE’s.
Ato contínuo, o Acórdão TC – 516/2013 (fls. 271/278),
concedeu quitação ao Sr. Ivan Salvador Filho e à Sra.
Arlete de Fátima Nico.
Infere-se da certidão, de fl. 286, que o trânsito em
julgado do acórdão supracitado consumou-se, em
22/07/2013, sendo que as multas imputadas as responsáveis foram inscritas em Dívida Ativa, conforme
Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 3873/2014 – fl. 54 do
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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Processo nº 66854032/2014 e CDA nº 3872/2014 – fl.
54 do Processo nº 66854148/2014, ambos, em apenso).
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 1833/2018-2 (fls. 328/330),
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:
[...]
O Acórdão TC-516/2013 concedeu quitação a Ivan
Salvador Filho e Arlete Fátima Nico em razão do recolhimento integral da multa aplicada pelo v. acórdão
condenatório.
[...]
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 providênDiário Oficial de Contas

cias 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 de Maria Izaura Santana Pereira e Therezinha Carrareto Félix, devolvendo-se previamente
os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança
do E-TCEES.– g.n
A matéria em apreço comporta decisão monocrática,
em razão da delegação realizada pelo Plenário desta
Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de
medidas para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente aos débitos imputados as responsáveis que,
no seu entendimento, justificam o arquivamento deste
feito sem baixa do débito/responsabilidade.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC
www.tce.es.gov.br

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 em razão dos termos da 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 a
este Relator 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 RITCEQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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ES.
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.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC 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, inciso IV do RITCEES, sem
baixa do débito/responsabilidade das Sras. Maria
Izaura Santana Pereira e Therezinha Carrareto Félix,
ressaltando-se que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas
informações sobre o recolhimento do débito para as
medidas de direito.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros, conforme solicitado.
Vitória, 20 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Quarta-feira, 27 de junho de 2018

70

ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Atos da Secretaria Geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00354/2018-9

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;

PROCESSO: 03820/2015-1
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
UG: PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
REPRESENTANTE: GIDEAO ENRIQUE SVENSSON
RESPONSÁVEL: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
[FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), ALINE DU-
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para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis,
apresentem individual ou coletivamente, alegações de
defesa, bem como documentos que entenderem necessários, e/ou recolham as importâncias devidas, em razão
dos achados apontados nas peças técnicas: Manifestação Técnica 469/2018, Manifestação Técnica 763/2017 e
Instrução Técnica Inicial 316/2018.

MORAES, MARCIA TAVARES DE SOUZA, MAXUEL TEIXEIRA JANUARIO, CHARLIS ADRIANI PAGANI, CONSORCIO

Fica o responsável advertido de que:

WLAMIDAN [LUIZ ROBERTO MARETO CALIL], JOAO CAR-

a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);

SOUZA, EDMO PIRES MARTINS, LORRANA SOUZA ASSIS,

LOS MENESES, RONALDO MIOSSI POLONI
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR os Senhores:
RESPONSÁVEIS subitens/ IRREGULARISOLIDÁRIOS
DADES

Telefone: (027) 3334-7626

318.437,72

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, da Manifestação Técnica 469/2018 e da
Manifestação Técnica 763/2017, com respectivos apêndices e anexos, bem como da Instrução Técnica Inicial
316/2018, juntamente com o Termo de Citação.

TRA DE FARIA (OAB: 12031-ES), HERMAN MATTOS DE
ANDREIA MARA MATTOS MARQUES, ELOISA HELENA DE

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.

Edmo
Pires 2.5 – Pagamento indevi- 909.064,41
Martins
do da administração loSecretário de cal: análise das inconObras
sistências a partir dos
documentos apresentados.

Audifax Charles
Pimentel Barcelos
Prefeito Municipal

IMPORTÂNCIA DEVIDA

R$
2.5 – Pagamento indevi- 909.064,41
do da administração local: análise das inconsistências a partir dos
documentos apresentados.
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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, 27 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,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00359/2018-1

RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: SILVERIO GUZZO, MARIA DULCE RUDIO
SOARES, CARLOS AUGUSTO TOFOLI, JORGE FERNANDO
PRATES RIBEIRO, RICHARD MENDES DUTZMANN, DIEGO
PEREIRA HUGUINIM
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 os Srs. Silvério Guzzo, (Diretor-Presidente do
IPRESF – período: de 01.01 a 31.12.2016), Jorge Fernando Prates Ribeiro (responsável pelo Controle Interno –
período: de 01.01 a 31.12.2016), Maria Dulce Rúdio Soares (Prefeita Municipal – período: 01.01.a 31.12.2016),
Diego Pereira Huguinim (Secretário de Saúde – período:
01.01 a 31.12.2016), Richard Mendes Dutzmann (Atuário) e Carlos Augusto Tófoli (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 00342/2018-6.

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico nº 00108/2018-3,
bem como da Instrução Técnica Inicial nº 00342/2018-6,
juntamente com o Termo de Citação.

EXERCÍCIO: 2016

Fica o responsável advertido de que:

UG: IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO

a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complemen-

PROCESSO: 06993/2017-3

Diário Oficial de Contas
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tar (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
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditóQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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rio, 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 00364/2018-2
PROCESSO: 06998/2017-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2016
UG: IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: JEAN CARLOS COELHO DE OLIVEIRA,
WOLLMER CANDIDO DE PAULA, MAURICIO ALVES DOS
SANTOS, REINALDO DE FREITAS CAPAZ,
INTERESSADO: HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL
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 os Srs. Jean Carlos Coelho de Oliveira, (Presidente do IPASMA – período: 01.01 a 31.12.2016), Maurício
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Alves dos Santos (Prefeito Municipal – período: 01.01 a
31.12.2016), Wollmer Cândido de Paula (responsável
pelo Controle Interno – período: 01.01 a 31.12.2016),
Thiago Costa Fernandes (Atuário), Reinaldo de Freitas
Capaz (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 00347/2018-9.
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. Hermínio Benjamin Hespanhol (Prefeito Municipal – desde 01.01.2017), para que
tome CIÊNCIA, diante da possibilidade de que o ente tenha que recompor os gastos administrativos do IPASMA,
acima do limite legal, caso mantido o presente indicativo
de irregularidade, em função da utilização indevida de
recursos previdenciários para o pagamento de despesas
administrativas do RPPS acima do limite legal, nos termos do § 3º do art. 13 da Portaria MPS 402/2008, com
redação dada pela Portaria MPS 21/2014. (Item 3.6.2 do
Relatório Técnico 00113/2018-4)
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, bem como do Relatório Técnico 00113/2018-4 e da Instrução Técnica Inicial nº
00347/2018-9, juntamente com o Termo de Citação/Notificação.
Ficam os responsáveis advertidos de que:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
www.tce.es.gov.br

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
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observânQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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cia 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 00365/2018-7
PROCESSO: 07398/2016-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2015
UG: FMSAV - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATÍLIO VIVÁCQUA
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: THIAGO DELORENCE GAVA, MARIA APARECIDA CARLOTO MARQUES MELLO
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(as) Sr(as). Thiago Delorence Gava 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 coletiDiário Oficial de Contas

vamente, bem como os documentos que entender(em)
necessários, em razão do(s) achado(s) constante(s) Instrução Técnica Inicial 00349/2018-8.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00114/2018-9, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00349/2018-8, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgawww.tce.es.gov.br

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

DECISÃO SEGEX 00367/2018-6
PROCESSO: 03719/2018-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: FABRICIO GOMES THEBALDI
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). FABRICIO GOMES THEBALDI, 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,
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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apresente (m) as razões de justificativas, bem como os
documentos que entender necessários, em razão dos
achados da Instrução Técnica Inicial 352/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 131/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 352/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgaDiário Oficial de Contas

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

DECISÃO SEGEX 00368/2018-1
PROCESSO: 03575/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: FABRICIO PETRI
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). FABRICIO PETRI, 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)
www.tce.es.gov.br

as razões de justificativas, bem como os documentos
que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 353/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 132/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 353/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgaQuarta-feira, 27 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;
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 00369/2018-5
PROCESSO: 03724/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMARN - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: LUIZ AMERICO BOREL
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).LUIZ AMERICO BOREL,
nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para
Diário Oficial de Contas

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 354/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 133/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 354/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
www.tce.es.gov.br

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 00372/2018-7
PROCESSO: 05566/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: CODEG - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: WATSON DE ARAUJO MONTEIRO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I e III, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
47, inciso IV, e 358, inciso I e III, ambos do Regimento
Interno deste Tribunal, CITAR e NOTIFICAR o(as) Sr(as).
WATSON DE ARAUJO MONTEIRO, nos termos do art.

Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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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 00357/2018-2;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 00357/20182 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 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;

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;

LIONDA LIMA MORELLI, nos termos do art. 134, inciso
III e § 2°, c/c o art. 28 do RITCEES, para que, no prazo de
15 (quinze) dias improrrogáveis, apresente(m) as razões
de justificativas pelo descumprimento de prazo de encaminhamento, bem como encaminhe a Prestação de Contas Anual, exercício de 2017, conforme Instrução Técnica
Inicial 00359/2018-1;

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

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 00359/20181 juntamente com o Termo de Citação/Notificação.

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

Fica o responsável advertido de que:

RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00373/2018-1

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

PROCESSO: 05568/2018-1

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

RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA

e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
Diário Oficial de Contas

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: CDSVC - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DOS VALES E DO CAFÉ
RESPONSÁVEL: LIONDA LIMA MARELLI
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I e III, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
47, inciso IV, e 358, inciso I e III, ambos do Regimento
Interno deste Tribunal, CITAR e NOTIFICAR o(as) Sr(as).
www.tce.es.gov.br

a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o diQuarta-feira, 27 de junho de 2018

77

ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

reito 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;

C.P.F.: 03188838727

MENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 1º Bimestre de 2018

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.

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:

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

Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c art. 13
da LRF)
Realizado no período

RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-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
Diário Oficial de Contas

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

13.129.297,91

to de o jurisdicionado apresentar tendência ao descum-

Valor
-2.931,74
2.861.318,69

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.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇA-

www.tce.es.gov.br

pal de Itapemirim

Valor
15.116.879,75

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

UNIDADE GESTORA: 035E0700001 - Prefeitura Munici-

plementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo faprimento 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
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c art. 13 da 67.371.166,67
LRF)
Realizado no período
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.
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 1º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 073E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

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

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

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)
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
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

-490.812,00

19.066.959,70

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
Diário Oficial de Contas

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 1º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 048E0700001 - Prefeitura Municipal de Montanha
RESPONSÁVEL: IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR
FERNANDES
C.P.F.: 83044728720
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Montanha,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de Diretrizes
Orçamentária, com base nas informações do 1º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor

8.666.666,66
8.229.169,26

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Resultado Nominal
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Valor

Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

266.666,67
1.722.470,81

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, 26 de maio de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 1º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 050E0700001 - Prefeitura Municipal de Muniz Freire
RESPONSÁVEL: CARLOS BRAHIM BAZZARELLA
C.P.F.: 03305830778
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Muniz Freire,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de Diretrizes
Orçamentária, com base nas informações do 1º Bimestre
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
10.333.333,33
8.276.659,01

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

Valor

466.666,67
3.936.745,80

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

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 1º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 067E0700001 - Prefeitura Municipal de São Mateus
RESPONSÁVEL: DANIEL SANTANA BARBOSA
C.P.F.: 29008026520
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
Diário Oficial de Contas

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

Valor
49.864.266,40
47.207.749,48

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, 5 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 1º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 009E0700001 - Prefeitura Municipal de Aracruz
RESPONSÁVEL: Jones Cavaglieri
C.P.F.: 09260447615

www.tce.es.gov.br

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

Valor
66.237.079,83
65.636.863,43

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 001E0700001 - Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
RESPONSÁVEL: Edelio Francisco Guedes
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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C.P.F.: 36408000797
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Afonso Cláudio, 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 2º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado
no(s) quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

-35.143,66
4.447.806,16

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, 13 de junho de 2018.

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

RESPONSÁVEL: ANGELO ANTONIO CORTELETTI

pal de Alfredo Chaves

C.P.F.: 67436706772

RESPONSÁVEL: FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Águia Branca,
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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:

C.P.F.: 26314304768

Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

mestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado

Valor
13.993.905,02
13.372.338,31

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
Diário Oficial de Contas
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ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
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UNIDADE GESTORA: 005E0700001 - Prefeitura Munici-

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Alfredo Chaves, 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 2º Bino(s) quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

833.333,33
1.839.555,23

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, 13 de junho de 2018.
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

belecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

tação 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, 13 de junho de 2018.

UNIDADE GESTORA: 006E0700001 - Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

RESPONSÁVEL: LUIZ AMERICO BOREL

PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

C.P.F.: 47934441720

UNIDADE GESTORA: 010E0700001 - Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

RESPONSÁVEL: JOSEMAR MACHADO FERNANDES

PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

C.P.F.: 93068247772

UNIDADE GESTORA: 014E0700001 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Alto Rio Novo,
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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

35.176,76
933.603,93

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 restaDiário Oficial de Contas

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Atílio Vivacqua,
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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

-400.000,00
1.267.957,35

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 Preswww.tce.es.gov.br

RESPONSÁVEL: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA
C.P.F.: 07626810716
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Bom Jesus do
Norte, 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 2º
Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor

9.440.333,33
9.152.181,04

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

2.037.898,60

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

-46.550,43
13.244,74

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

UNIDADE GESTORA: 015E0700001 - Prefeitura Municipal de Brejetuba

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

RESPONSÁVEL: João do Carmo Dias

PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

C.P.F.: 47831901787

UNIDADE GESTORA: 016E0700001 - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Brejetuba, 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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)

Diário Oficial de Contas

RESPONSÁVEL: Victor da Silva Coelho
C.P.F.: 03149961769
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, 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
www.tce.es.gov.br

ao descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações do
2º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

0,00

41.267.593,74

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 017E0700001 - Prefeitura Municipal de Cariacica
RESPONSÁVEL: Geraldo Luzia de Oliveira Júnior
C.P.F.: 01519986718
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Cariacica, con-
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forme 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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

1.147.000,00

34.822.160,34

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 018E0700001 - Prefeitura Municipal de Castelo
RESPONSÁVEL: Luiz Carlos Piassi
C.P.F.: 15930297720

Diário Oficial de Contas

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Castelo, 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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

-333.333,33
7.617.870,42

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 019E0700001 - Prefeitura Municipal de Colatina

www.tce.es.gov.br

RESPONSÁVEL: SERGIO MENEGUELLI
C.P.F.: 47820411791
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Colatina, 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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

1.633.333,33
9.208.524,56

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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UNIDADE GESTORA: 023E0700001 - Prefeitura Municipal de Domingos Martins

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

RESPONSÁVEL: WANZETE KRUGER

PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

C.P.F.: 48814709734

UNIDADE GESTORA: 026E0700001 - Prefeitura Municipal de Fundão

PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Domingos
Martins, 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 2º
Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

1.400.000,00
7.374.254,94

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

Diário Oficial de Contas

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

RESPONSÁVEL: JOILSON ROCHA NUNES

UNIDADE GESTORA: 031E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibitirama

C.P.F.: 00988828723

RESPONSÁVEL: REGINALDO SIMAO DE SOUZA

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Fundão, 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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:

C.P.F.: 03140456786

Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

0,00
4.125.714,27

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, 13 de junho de 2018.
www.tce.es.gov.br

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Ibitirama, 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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

233.333,33
3.517.777,41

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 restaQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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belecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 034E0700001 - Prefeitura Municipal de Itaguaçu
RESPONSÁVEL: Darly Dettmann
C.P.F.: 24373141720
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Itaguaçu, 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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

-73.174,10
5.125.583,52

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 PresDiário Oficial de Contas

tação 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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

ção 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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

UNIDADE GESTORA: 036E0700001 - Prefeitura Municipal de Itarana

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

RESPONSÁVEL: Ademar Schneider

PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

C.P.F.: 88104290797

UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Itarana, 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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

833.333,33
2.202.789,78

Meta de Resultado Nominal com tendência ao descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instru-

www.tce.es.gov.br

RESPONSÁVEL: HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL
C.P.F.: 02028060735
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Mantenópolis,
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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Quarta-feira, 27 de junho de 2018

Valor

-135.333,33
3.179.146,81

86

ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 045E0700001 - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
RESPONSÁVEL: João Carlos Lorenzoni
C.P.F.: 68216068700
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Marechal Floriano, 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 2º
Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação

Diário Oficial de Contas

Valor

Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

20.334.000,00

pal de Mimoso do Sul

18.015.825,01

RESPONSÁVEL: Angelo Guarçoni Junior
C.P.F.: 52542998787

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

Valor

-70.000,00
-131.450,93

Meta de Resultado Primário com tendência ao descumprimento
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

-84.333,33
1.673.543,11

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 047E0700001 - Prefeitura Munici-

www.tce.es.gov.br

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Mimoso do Sul,
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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
22.267.726,66
22.223.356,47

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

Valor

-699.984,09
6.374.425,40

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.
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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Vitória, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 048E0700001 - Prefeitura Municipal de Montanha
RESPONSÁVEL: IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR
FERNANDES
C.P.F.: 83044728720
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Montanha,
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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
17.333.333,33
16.797.521,62

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

Valor

533.333,33
1.736.520,85

Meta de Resultado Nominal com tendência ao descumDiário Oficial de Contas

primento

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.

Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Vitória, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 051E0700001 - Prefeitura Municipal de Muqui
RESPONSÁVEL: CARLOS RENATO PRUCOLI
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Muqui, 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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:

www.tce.es.gov.br

-173.000,00
2.529.384,08

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

C.P.F.: 02274047774

Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor

Valor
12.333.333,33
11.885.531,97

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 052E0700001 - Prefeitura Municipal de Nova Venécia
RESPONSÁVEL: Mário Sérgio Lubiana
C.P.F.: 75224372704
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Nova Venécia,
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 descumQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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primento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de Diretrizes
Orçamentária, com base nas informações do 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
42.416.333,36
40.909.922,58

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

Valor

-1.867.666,67
7.085.410,48

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

C.P.F.: 03158278740
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Pancas, 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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

586.027,12
3.414.202,74

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

UNIDADE GESTORA: 053E0700001 - Prefeitura Municipal de Pancas

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

RESPONSÁVEL: SIDICLEI GILES DE ANDRADE

PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

UNIDADE GESTORA: 054E0700001 - Prefeitura Municipal de Pedro Canário
RESPONSÁVEL: BRUNO TEÓFILO ARAÚJO
C.P.F.: 08493347728
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Pedro Canário,
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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
21.227.703,54
19.440.800,94

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

Valor

73.531,70
5.294.021,98

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.
Quarta-feira, 27 de junho de 2018

89

ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Vitória, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 055E0700001 - Prefeitura Municipal de Pinheiros
RESPONSÁVEL: ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Pinheiros, 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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Valor
25.130.502,34
25.130.502,29

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

Valor

-22.278,21
4.448.087,05

Meta de Resultado Nominal com tendência ao descumprimento
Diário Oficial de Contas

Vitória, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

C.P.F.: 01698632711

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 ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 056E0700001 - Prefeitura Municipal de Piúma
RESPONSÁVEL: JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA
C.P.F.: 79964346700
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Piúma, 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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

www.tce.es.gov.br

Valor

325.293,67
4.922.521,35

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 058E0700001 - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
RESPONSÁVEL: Amanda Quinta Rangel
C.P.F.: 11730151752
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Presidente Kennedy, 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
2º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
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Valor
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Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

132.233.000,00
113.190.831,09

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 059E0700001 - Prefeitura Municipal de Rio Bananal
RESPONSÁVEL: Felismino Ardizzon
C.P.F.: 55974830725
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Rio Bananal, 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 2º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado
Diário Oficial de Contas

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

Valor
27.073.333,34
24.687.414,73

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

Valor

300.666,67

11.136.258,95

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 061E0700001 - Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina
RESPONSÁVEL: VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO
C.P.F.: 45012865715
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
www.tce.es.gov.br

emitido ao Poder Executivo Municipal de Santa Leopoldina, 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 2º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado
no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
13.255.253,34
11.989.060,72

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

Valor

0,00
4.787.213,25

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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UNIDADE GESTORA: 063E0700001 - Prefeitura Municipal
de Santa Teresa

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

RESPONSÁVEL: Gilson Antonio de Sales Amaro

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

C.P.F.: 04959612649

PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Santa Teresa, 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 2º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:

UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
25.081.331,64
24.965.810,34

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

Valor

-33.521,78
7.048.227,06

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, 13 de junho de 2018.
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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, 13 de junho de 2018.

RESPONSÁVEL: RUBENS CASOTTI

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

C.P.F.: 69585849704
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de São Roque do
Canaã, 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 2º
Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
11.042.448,14
10.727.961,82

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

Valor

346.666,67
2.650.156,82

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
www.tce.es.gov.br

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 069E0700001 - Prefeitura Municipal de Serra
RESPONSÁVEL: Audifax Charles Pimentel Barcelos
C.P.F.: 81687052700
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Serra, 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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
481.656.651,00
430.351.294,38

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

-9.070.666,67
102.725.445,67

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal de Sooretama
RESPONSÁVEL: Alessandro Broedel Torezani
C.P.F.: 03181828742
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Sooretama,
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 2º Bimestre
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de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Resultado Primário
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Primário realizado no
período

Valor

-143.232,35
-429.697,04

Meta de Resultado Primário 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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 071E0700001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta
RESPONSÁVEL: João Chrisóstomo Altoé
C.P.F.: 62128973791
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Vargem Alta, conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pewww.tce.es.gov.br

lo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de Diretrizes Orçamentária, com base nas informações do 2º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado
no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
21.361.182,76
18.750.707,98

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

Valor

-66.666,67
4.365.137,25

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 072E0700001 - Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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RESPONSÁVEL: Braz Delpupo
C.P.F.: 42054206768
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Venda Nova
do Imigrante, 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
2º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

-50.000,00
2.758.364,04

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
Diário Oficial de Contas

UNIDADE GESTORA: 073E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

RESPONSÁVEL: Gilson Daniel Batista

PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

C.P.F.: 07454479707

UNIDADE GESTORA: 074E0700001 - Prefeitura Municipal de Vila Pavão

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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

-981.624,00

23.341.950,61

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

www.tce.es.gov.br

RESPONSÁVEL: Irineu Wutke
C.P.F.: 87676680700
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Vila Pavão,
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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

-61.808,96
3.237.476,32

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, 13 de junho de 2018.
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

UNIDADE GESTORA: 075E0700001 - Prefeitura Municipal de Vila Valério

UNIDADE GESTORA: 076E0700001 - Prefeitura Municipal de Vila Velha

UNIDADE GESTORA: 006E0700001 - Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo

RESPONSÁVEL: ROBSON PARTELI

RESPONSÁVEL: MAX FREITAS MAURO FILHO

C.P.F.: 08612192790

C.P.F.: 98941917700

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Vila Valério, 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 2º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado
no(s) quadro(s) a seguir:

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Vila Velha, 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 2º 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

Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
21.178.016,66
15.904.110,45

Valor
200.269.606,18
179.719.560,50

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.

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.

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, 13 de junho de 2018.

Vitória, 13 de junho de 2018.

Diário Oficial de Contas
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TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018

RESPONSÁVEL: LUIZ AMERICO BOREL
C.P.F.: 47934441720
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Alto Rio Novo, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato
de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s) abaixo
relacionado(s), com base nas informações do 1° Quadrimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado
no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal –
DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)
(Parágrafo único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)
(inciso II, § 1º, do art. 59 da LRF)

Valor
21.799.102,14
11.436.668,27
52,46
11.771.515,16
11.182.939,40
10.594.363,64

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado
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 PresQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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tação 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, 13 de junho de 2018.

Limite Prudencial (51,3% da
RCL)(Parágrafo único, Art. 22LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da
RCL) (inciso II, § 1º, do art. 59
da LRF)

16.973.448,24
16.080.108,86

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 015E0700001 - Prefeitura Municipal de Brejetuba
RESPONSÁVEL: João do Carmo Dias
C.P.F.: 47831901787
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Brejetuba, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s) abaixo relacionado(s), com base nas informações do 1° Quadrimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal –
DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)
(Incisos I, II e III, Art. 20 da
LRF)

Diário Oficial de Contas

Valor
33.086.643,75
16.110.081,04
48,69
17.866.787,63

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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 016E0700001 - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
RESPONSÁVEL: Victor da Silva Coelho

monstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal –
DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)
(Parágrafo único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)
(inciso II, § 1º, do art. 59 da LRF)

Valor
392.465.064,48
193.251.374,27
49,24
211.931.134,82
201.334.578,08
190.738.021,34

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado
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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

C.P.F.: 03149961769

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s)
abaixo relacionado(s), com base nas informações do 1°
Quadrimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como de-

PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018

www.tce.es.gov.br

UNIDADE GESTORA: 019E0700001 - Prefeitura Municipal de Colatina
RESPONSÁVEL: SERGIO MENEGUELLI
C.P.F.: 47820411791
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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forme disposto no §1º do art. 59 da Lei Complementar

UNIDADE GESTORA: 044E0700001 - Prefeitura Municipal de Marataízes

nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o juris-

RESPONSÁVEL: Robertino Batista da Silva

dicionado ter ultrapassado o(s) limite(s) abaixo relacio-

C.P.F.: 57755825787

emitido ao Poder Executivo Municipal de Colatina, con-

nado(s), com base nas informações do 1° Quadrimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal –
DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)
(Parágrafo único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)
(inciso II, § 1º, do art. 59 da LRF)

Valor
312.462.402,61
151.955.578,52
48,63
168.729.697,41
160.293.212,54
151.856.727,67

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado
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 desabili-

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Marataízes,
conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o
jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s) abaixo relacionado(s), com base nas informações do 1° Quadrimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado
no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal –
DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)
(Parágrafo único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)
(inciso II, § 1º, do art. 59 da LRF)

Valor
163.901.135,30
88.364.124,86
53,91
88.506.613,06
84.081.282,41
79.655.951,76

tadas para essa Unidade Gestora, sendo a assinatura di-

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado

gital no referido Termo condição necessária para resta-

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.

belecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018
Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Vitória, 13 de junho de 2018.

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 055E0700001 - Prefeitura Municipal de Pinheiros
RESPONSÁVEL: ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
C.P.F.: 01698632711
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Pinheiros, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s) abaixo relacionado(s), com base nas informações do 1° Quadrimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal –
DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)
(Parágrafo único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)
(inciso II, § 1º, do art. 59 da LRF)

Valor
65.207.318,10
33.901.683,86
51,99
35.211.951,77
33.451.354,19
31.690.756,60

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste TerQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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mo 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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 069E0700001 - Prefeitura Municipal de Serra
RESPONSÁVEL: Audifax Charles Pimentel Barcelos
C.P.F.: 81687052700
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Serra, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s) abaixo relacionado(s), com base nas informações do 1° Quadrimestre de
2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal –
DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)

Diário Oficial de Contas

Valor
1.062.318.521,02
524.439.049,99
49,37
573.652.001,35

Limite Prudencial (51,3% da RCL)
(Parágrafo único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)
(inciso II, § 1º, do art. 59 da LRF)

544.969.401,28
516.286.801,22

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado
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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 073E0700001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Limite de Despesa com Pessoal Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal –
DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)
(Parágrafo único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)
(inciso II, § 1º, do art. 59 da LRF)

Valor
182.832.446,01
94.119.857,69
51,48
98.729.520,85
93.793.044,80
88.856.568,76

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado
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, 13 de junho 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 do art. 59 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s) abaixo relacionado(s), com base nas informações do 1° Quadrimestre de
2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
www.tce.es.gov.br

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 076E0700001 - Prefeitura Municipal de Vila Velha
RESPONSÁVEL: MAX FREITAS MAURO FILHO
C.P.F.: 98941917700
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Vila Velha, conQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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forme disposto no §1º do art. 59 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s) abaixo relacionado(s), com
base nas informações do 1° Quadrimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal –
DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)
(Parágrafo único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)
(inciso II, § 1º, do art. 59 da LRF)

Valor
721.423.936,20

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

C.P.F.: 00375556770
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o res-

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

ponsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emiti-

PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

do ao Poder Executivo Municipal de Conceição do Castelo,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei Comple-

UNIDADE GESTORA: 025E0700001 - Prefeitura Municipal de Ecoporanga

mentar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o

RESPONSÁVEL: ELIAS DAL COL

369.047.276,67
51,16

jurisdicionado apresentar tendência ao descumprimento de

C.P.F.: 47881275715

389.568.925,55

com base nas informações do 2º Bimestre de 2018 do sis-

370.090.479,27

tema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:

350.612.032,99

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado
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, 13 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 021E0700001 - Prefeitura Municipal
de Conceição do Castelo

Diário Oficial de Contas

RESPONSÁVEL: CHRISTIANO SPADETTO

meta(s) estabelecida(s) na Lei de Diretrizes Orçamentária,

Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
13.551.333,33
12.465.998,86

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

Valor

33.333,33
2.039.271,94

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, 14 de junho de 2018.
www.tce.es.gov.br

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Ecoporanga, 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 2º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado
no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
21.166.666,66
20.255.119,11

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

Valor

966.666,67
6.069.757,86

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
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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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, 14 de junho de 2018.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 033E0700001 - Prefeitura Municipal de Irupi

Resultado Primário realizado no
período

-375.310,27

Meta de Resultado Primário 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, 14 de junho de 2018.

RESPONSÁVEL: Carlos Henrique Emerick Storck

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

C.P.F.: 86442180778
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Irupi, 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 2º Bimestre de
2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
14.972.000,00
11.515.190,45

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Resultado Primário
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)

Diário Oficial de Contas

Valor

-54.621,31

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 066E0700001 - Prefeitura Municipal de São José do Calçado

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

Valor

6.326.701,67
5.338.123,54

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

Valor

0,00
1.951.353,88

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, 14 de junho de 2018.

RESPONSÁVEL: Jose Carlos de Almeida
C.P.F.: 45136386720
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de São José
do Calçado, 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
2º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demons-

www.tce.es.gov.br

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 078E0700001 - Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg
RESPONSÁVEL: Geraldo Loss
C.P.F.: 52672140782
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERQuarta-feira, 27 de junho de 2018
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TA emitido ao Poder Executivo Municipal de Governador
Lindenberg, 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
2º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
11.233.333,32
11.185.243,52

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, 14 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

me disposto no §1º do art. 59 da Lei Complementar nº

UNIDADE GESTORA: 033L0200001 - Câmara Municipal
de Irupi

101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdi-

RESPONSÁVEL: Fábio Barros medeiros Junior

cionado ter ultrapassado o(s) limite(s) abaixo relaciona-

C.P.F.: 08255119760

emitido ao Poder Executivo Municipal de Irupi, confor-

do(s), com base nas informações do 1° Quadrimestre de
2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal –
DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)
(Parágrafo único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)
(inciso II, § 1º, do art. 59 da LRF)

Valor
11.143.526,25
17.670.837,61
158,57
6.017.504,18
5.716.628,97
5.415.753,76

Limite Legal de Despesa com Pessoal ultrapassado
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 desabili-

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Legislativo Municipal de Irupi, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s) abaixo relacionado(s), com base nas informações do 1° Quadrimestre de
2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal Legislativo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal –
DTP sobre a RCL
Limite Máximo (6% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (5,70% da RCL)
(Parágrafo único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (5,40% da RCL)
(inciso II, § 1º, do art. 59 da LRF)

Valor
11.143.526,25
980.190,85
8,80
668.611,58
635.181,00
601.750,42

tadas para essa Unidade Gestora, sendo a assinatura di-

Limite Legal de Despesa com Pessoal ultrapassado.

PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018

gital no referido Termo condição necessária para resta-

UNIDADE GESTORA: 033E0700001 - Prefeitura Municipal de Irupi

belecer as funcionalidades do sistema.

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 DE GESTÃO FISCAL (RGF)

Vitória, 14 de junho de 2018.

RESPONSÁVEL: Carlos Henrique Emerick Storck
C.P.F.: 86442180778
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
Diário Oficial de Contas

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018
www.tce.es.gov.br
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Vitória, 14 de junho de 2018.

belecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 15 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 028E0700001 - Prefeitura Municipal de Guarapari
RESPONSÁVEL: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
C.P.F.: 55869378753
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Guarapari, 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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
123.901.978,40
115.704.659,46

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 restaDiário Oficial de Contas

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
RESPONSÁVEL: Sergio Farias Fonseca
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Jerônimo Monteiro, 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 2º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado
no(s) quadro(s) a seguir:
Valor
17.577.333,33
12.098.460,11

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

Valor

-83.333,33
746.317,11

Meta de Resultado Nominal com tendência ao descumprimento
www.tce.es.gov.br

Vitória, 15 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

C.P.F.: 87337452772

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 ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva
RESPONSÁVEL: OTAVIO ABREU XAVIER
C.P.F.: 12540170706
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de João Neiva, 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 2º 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

Quarta-feira, 27 de junho de 2018

Valor
17.110.692,97
17.097.316,42
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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, 15 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

Resultado Nominal realizado no
período

1.336.710,19

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, 15 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

UNIDADE GESTORA: 049E0700001 - Prefeitura Municipal de Mucurici

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

RESPONSÁVEL: Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior

UNIDADE GESTORA: 028E0700001 - Prefeitura Municipal de Guarapari

C.P.F.: 57527830700
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Mucuricí, 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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)

Diário Oficial de Contas

Valor

200.000,00

PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018

RESPONSÁVEL: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES

Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal –
DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)
(Parágrafo único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)
(inciso II, § 1º, do art. 59 da LRF)

100.031.180,47
141.569.492,95
141,53
54.016.837,45
51.315.995,58
48.615.153,71

Limite Legal de Despesa com Pessoal ultrapassado
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, 15 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

C.P.F.: 55869378753

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Guarapari, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s) abaixo relacionado(s), com base nas informações do 1° Quadrimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:

PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018

Limite de Despesa com Pessoal Executivo

www.tce.es.gov.br

Valor

UNIDADE GESTORA: 028L0200001 - Câmara Municipal
de Guarapari
RESPONSÁVEL: WENDEL SANTA’ANA LIMA
C.P.F.: 12446123759
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Legislativo Municipal de Guarapari, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei Comple-

Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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mentar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato
de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s) abaixo
relacionado(s), com base nas informações do 1° Quadrimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado
no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal Legislativo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal –
DTP sobre a RCL
Limite Máximo (6% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (5,70% da RCL)
(Parágrafo único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (5,40% da RCL)
(inciso II, § 1º, do art. 59 da LRF)

Valor
100.031.180,47
7.705.354,81
7,70
6.001.870,83
5.701.777,29
5.401.683,75

Limite Legal de Despesa com Pessoal ultrapassado.
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, 15 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

Diário Oficial de Contas

RESPONSÁVEL: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

C.P.F.: 01986623785
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Água Doce do Norte, 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
2º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
12.499.999,96
11.254.977,16

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

Valor

-71.396,69
3.859.686,62

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, 16 de junho de 2018.
www.tce.es.gov.br

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 042E0700001 - Prefeitura Municipal de Linhares
RESPONSÁVEL: GUERINO LUIZ ZANON
C.P.F.: 55776469791
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Linhares, 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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

-85.979,11

24.181.417,58

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 restaQuarta-feira, 27 de junho de 2018

104

ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

belecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 16 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte
RESPONSÁVEL: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO
C.P.F.: 01986623785
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Água Doce do
Norte, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato
de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s) abaixo
relacionado(s), com base nas informações do 1° Quadrimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado
no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal –
DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)
(Parágrafo único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)
(inciso II, § 1º, do art. 59 da LRF)

Valor
30.597.969,21
21.223.498,30
69,36
16.522.903,37
15.696.758,20
14.870.613,04

Limite Legal de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da InstruDiário Oficial de Contas

ção 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, 16 de junho de 2018.

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

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, 19 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

PERÍODO: 1º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 038E0700001 - Prefeitura Municipal de Jaguaré

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

RESPONSÁVEL: Rogério Feitani

PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

C.P.F.: 03176190719

UNIDADE GESTORA: 038E0700001 - Prefeitura Municipal de Jaguaré

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Jaguaré, 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:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

www.tce.es.gov.br

Valor

300.000,00
6.785.129,41

RESPONSÁVEL: Rogério Feitani
C.P.F.: 03176190719
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Jaguaré, 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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
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Meta estabelecida na LDO (art.
9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

600.000,00
4.715.127,94

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, 19 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 013E0700001 - Prefeitura Municipal de Boa Esperança
RESPONSÁVEL: LAURO VIEIRA DA SILVA
C.P.F.: 79368077720
Pelo presente TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO,
fica o responsável acima identificado NOTIFICADO do
ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Boa Esperança, 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 2º
Diário Oficial de Contas

Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

385.764,36
2.233.381,29

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, 20 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 011E0700001 - Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
RESPONSÁVEL: José de Barros Neto
C.P.F.: 03188838727
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
www.tce.es.gov.br

(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
2º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação
(art. 9º c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
30.233.759,49
26.818.095,26

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

Valor

-5.863,47
7.257.661,63

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, 21 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 037E0700001 - Prefeitura Municipal de Iúna
Quarta-feira, 27 de junho de 2018
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RESPONSÁVEL: WELITON VIRGILIO PEREIRA

pal de Iúna

C.P.F.: 99838125768

RESPONSÁVEL: WELITON VIRGILIO PEREIRA

Pelo presente TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO,
fica o responsável acima identificado NOTIFICADO do
ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Iúna,
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 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:

C.P.F.: 99838125768

Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º
da LRF)
Resultado Nominal realizado no
período

Valor

1.050.000,00
4.081.689,60

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, 21 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 037E0700001 - Prefeitura MuniciDiário Oficial de Contas

Pelo presente TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO,
fica o responsável acima identificado NOTIFICADO do
ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Iúna,
conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o
jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s) abaixo relacionado(s), com base nas informações do 1° Quadrimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado
no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal –
DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)
(Parágrafo único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)
(inciso II, § 1º, do art. 59 da LRF)

Valor
61.608.584,09
30.982.583,09
50,29
33.268.635,41
31.605.203,64
29.941.771,87

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado
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, 22 de junho de 2018.
www.tce.es.gov.br
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