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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

SEGUNDO 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;

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
(Republicado por incorreção)

Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

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

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br
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ATOS DO PLENÁRIO

Atos do Plenário

PLENÁRIO

Outras Decisões - Plenário

DECISÃO PLENÁRIA Nº 6, DE 26 DE JUNHO DE 2018
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

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

Prorroga o prazo para deliberação dos processos selecionados pela Decisão Plenária nº 4, de 20 de fevereiro de 2018.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das competências outorgadas pelo o art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de 2012, e art. 3º e art. 428, inciso VI da Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013; e
CONSIDERANDO a superação da meta de redução do estoque de processos de controle externo fixada para o exercício de 2017
em 25,85 pontos percentuais, conforme consignado no 2º Relatório elaborado pela Comissão Técnica responsável pelo acompanhamento das ações estabelecidas para a redução e eliminação do estoque processual, designada pela Portaria N nº 002, de
19 da janeiro de 2017 e alterada pela Portaria Normativa nº 9, de 30/01/2018 (DOETCEES em 1/02/2018);
CONSIDERANDO a necessidade de equalizar a redução do estoque de processos de controle externo autuados até 31/12/2016
com o atendimento aos prazos definidos para os processos autuados a partir de 2017, minimizando o risco de formação de
novo acervo de processos; e
RESOLVE
Art. 1º. Prorrogar até 31/12/2019 o prazo para deliberação final dos processos de controle externo de que trata a Decisão Plenária nº 4, de 20 de fevereiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.
Art. 2º. Esta Decisão Plenária entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 26 de junho de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Vice-Presidente
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Ouvidor
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público junto a este Tribunal
www.tce.es.gov.br
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ATOS DA 1a CÂMARA

1 a CÂMARA

Atos da 1ª Câmara
Pautas das Sessões - 1ª Câmara

PAUTA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2018 ÀS 14:00

Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação
e julgamento pela 1ª Câmara, em Sessão Ordinária, nos termos dos artigos 60, 61, 93, 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.

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 02528/2008-3

COMPOSIÇÃO DA 1a CÂMARA

Unidade gestora: Câmara Municipal de Iúna
Ministério Público Especial de Contas

Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida

Apensos: 06633/2015-7
Responsável: ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA [MANOEL
CARLOS MANHAES COSTA (OAB: 6132-ES)], DANIELLE CRISTINA SOARES MACHADO [ROGERIO WANDERLEY DO AMARAL (OAB: 7953-ES)], HOTEL ART FINAL LTDA, MARCOS DUARTE GAZZANI [ROGERIO WANDERLEY DO AMARAL (OAB:
7953-ES)], ROBERTINO BATISTA DA SILVA [ALINE DUTRA DE
FARIA (OAB: 12031-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB:
6381-ES), GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES (OAB:
17274-ES, OAB: 151947-RJ), ROBERTINO BATISTA DA SILVA
JUNIOR (OAB: 22502-ES)]

Processo: 03455/2016-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: JULIO CESAR FERRARE CECOTTI

Apensos: 04555/2008-4

Processo: 06082/2016-2

Interessado: IDENTIDADE PRESERVADA
Responsável: LEONARDO SALES DE CASTRO, NELZI DE OLIVEIRA GONCALVES, RAQUEL ALVES AURICH [ALAN MARIANO (OAB: 14378-ES)], REGINA COELI SANTANNA ALMEIDA, ROGERIO CRUZ SILVA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO
SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA
(OAB: 16046-ES)], VIVALDO HUBNER VIEIRA, WELINGTON
MARCELO REZENDE FLORINDO FREITAS
SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

Processo: 05701/2015-8

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2015
Responsável: EDELIO FRANCISCO GUEDES

Processo: 05516/2017-5
Unidade gestora: Fundo Municipal de Educação de Alegre
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes

Exercício: 2016

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia

Responsável: NOEMIA KARLA DE FREITAS AVILA

www.tce.es.gov.br
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ATOS DA 1a CÂMARA

Processo: 08687/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR

Processo: 01558/2018-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Educação de Guaçuí
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 01301/2009-5, 01223/2009-9, 02862/2007-1,
01195/2007-4
Interessado: ELISANGELA RIDOLFI DE AZEVEDO, LUCIANO
MANOEL MACHADO, RUBENS MARCELINO DE SOUZA
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas (LUCIANO VIEIRA)

Total: 7 processos
CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 05544/2017-7

Processo: 03808/2018-3

Processo: 08367/2016-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

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

Classificação: Prestação de Contas Mensal

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Exercício: 2017

Interessado: LAURY MONICA CERQUEIRA CAMPOS

Responsável: VICTOR DA SILVA COELHO

Processo: 05544/2018-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Processo: 08464/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GLEICE GRASSI

Processo: 08493/2016-5

Representante: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
Dores do Rio Preto, CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO)

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

Responsável: CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Total: 4 processos
CONSELHEIRA SUBSTITUTA
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 03804/2003-7

Interessado: DAGMAR DA PENHA CAMUZZI

Processo: 08655/2016-5

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha

Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Vargem Alta

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Exercício: 2016

Interessado: MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES

Interessado: MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO

Responsável: HENRIQUE LUIS FOLLADOR

Processo: 06486/2010-2
Processo: 06067/2017-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Responsável: LUIZ AMERICO BOREL
Diário Oficial de Contas

Processo: 08670/2016-1

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

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: TARCISIO LUTERO ELER DE SANTANA

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: ANNA MARIA OLIVEIRA SOARES

www.tce.es.gov.br
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Processo: 08830/2016-1

Processo: 09138/2016-1

Processo: 09264/2016-5

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

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

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: MARIA DA PENHA REBULI BORZAN

Interessado: SONIA REGINA SIQUEIRA ALVES

Interessado: MARCIA SOARES DA SILVA

Processo: 08941/2016-1

Processo: 09142/2016-6

Processo: 09272/2016-1

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

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

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: MARIA DAS GRACAS VICENTE GONZAGA

Interessado: ROSAURA GOMES PEREIRA GUIMARAES

Interessado: DORACY CASSIA JARETTA

Processo: 09144/2016-5

Processo: 09278/2016-7

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

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

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: MARIA TIBURCIO DE ASSIS

Interessado: RUTH MARIA SIQUEIRA DELFIM

Interessado: ADELCY PASSOS WAGMACKER DE SOUZA

Processo: 09033/2016-4

Processo: 09040/2016-4

Processo: 09224/2016-1

Processo: 09421/2016-2

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

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

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: CARLOS ROBERTO TEIXEIRA

Interessado: IRANY RANGEL DE JESUS

Interessado: ADELICE FERREIRA GONCALVES

Total: 21 processos
Processo: 09047/2016-6

Processo: 09231/2016-1

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

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: MARCILEIDE GROBERIO

Interessado: LETICIA GIACOMIN

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Total geral: 32 processos
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA: Dia
18 de julho de 2018 - Quarta-Feira.
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ATOS DA 2a CÂMARA

Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Pautas das Sessões - 2ª Câmara

PAUTA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2018 ÀS 10:00

Processo: 08749/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017

Relação dos processos constantes da pauta, para apre-

Interessado: EDMAR BRUM DA FONSECA

ciação e julgamento pela Segunda Câmara deste Tribu-

Responsável: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO

COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA

nal, em Sessão Ordinária, nos termos dos artigos 60, 61,
93, 101, 102, 327 e 328 do Regimento Interno (Resolu-

Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner

Processo: 01230/2018-8

ção TC-261/2013), podendo, entretanto, nessa sessão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Conceição do
Castelo

ou em sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos adiados ou constantes de pautas já publicadas

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Representante: NELSON DE SOUZA MILHORATO

CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Ministério Público Especial de Contas

Processo: 04917/2017-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: LUCIANO QUINTINO

Processo: 07565/2017-2
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Fundão
SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: DIEGO PEREIRA HUGUINIM

Diário Oficial de Contas

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

www.tce.es.gov.br

Processo: 02957/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA [ANSELMO DA SILVA RIBAS (OAB:
193321-SP), RENATO LOPES (OAB: 406595-SP)]
Responsável: DARLY DETTMANN, SONIA LUMINATA COVRE FRANCO

Processo: 03555/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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Exercício: 2017

MARCOS DE OLIVEIRA CORREA

Responsável: LUCIANO DE PAIVA ALVES, THIAGO PECANHA LOPES

Processo: 05138/2017-1

Total: 6 processos
CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 02819/2009-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Exercício: 2016

do Município de Fundão

Responsável: EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014

Processo: 05171/2017-3

Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Piúma

Interessado: IDENTIDADE PRESERVADA

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: ADEMAR COUTINHO DEVENS [DOLIVAR
GONCALVES JUNIOR (OAB: 12810-ES), WELLINGTON
BORGHI (OAB: 9435-ES)], ADYR RODRIGUES DE OLIVEIRA [ADYR RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB: 1896-ES)],
CARVALHO & BOLDI LTDA. [FLAVIO CHEIM JORGE (OAB:
262B-ES), MYRNA FERNANDES CARNEIRO (OAB: 15906ES)], DURVAL VALENTIN DO NASCIMENTO BLANK, RUBENS DEVENS

Exercício: 2016

Processo: 03271/2012-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Presidente Kennedy
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Interessado: CAMARA PRESIDENTE KENNEDY
Responsável: DORLEI FONTAO DA CRUZ [LUCIANO MOREIRA DOS ANJOS (OAB: 11936-ES)], EDINEIDE SANTOS
FIGUEIRA PACHECO, JOSE ADIMAR PIASSI, JOSE CARLOS
BARRETO DE ARAUJO, MARILENE FREITAS PINTO MACEDO, ROBERTO PIANES CANSI DE ALMEIDA, SULIVAM
Diário Oficial de Contas

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 03213/2015-3

Responsável: SILVERIO GUZZO

Processo: 04854/2017-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Responsável: SAMUEL ZUQUI

Processo: 05685/2017-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Processo: 04910/2017-7

Exercício: 2016

Unidade gestora: Câmara Municipal de São Domingos do

Responsável: LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA, WANZETE
KRUGER

Norte
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

Processo: 06125/2017-5

Responsável: ADRIANO TAMANINI, ANDRE COVRE,

Unidade gestora: Superintendência Regional de Saúde de
São Mateus

CARLOS ALBERTO FERREIRA, HELIO PEISINO, ILDOMAR

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

CARLOS BARBIERI, MARCELO ERVATTI BRAVIM, ORLAN-

Exercício: 2016

DO DIAS DOS SANTOS, SONIA MARIA BARBOSA TREVI-

Responsável: GILCILENE PRETTA CANI RIBEIRO

ZANI [BENICIO HELMER (OAB: 17060-ES), MAURO ESTE-

Total: 6 processos

www.tce.es.gov.br

ALVES DE OLIVEIRA, ISRAEL STAUFFER SCHERRER, LUIZ

VAM (OAB: 17341-ES), PETRONIO ZAMBROTTI FRANCA
RODRIGUES (OAB: 12199-ES)]
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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Processo: 08110/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de São
Lourenço

Interessado: EDIVANI GONCALVES DOS SANTOS

Interessado: BRUNO TSCHAEN

Processo: 08363/2016-1

Processo: 08548/2016-2

Exercício: 2017

Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Vargem Alta

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

Responsável: ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: IVONE REGINA PARADELLA MARCHETTE

Interessado: ALMERINDA MARIA DE FATIMA FAZOLO
BERGAMIM

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

Processo: 05625/2015-1

Processo: 08414/2016-1

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

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: ALDIR DA SILVA COSME

Interessado: ANGELA MARIA BERMUDES ALVES DA SILVA

Processo: 08549/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Domingos Martins
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 09746/2015-2

Processo: 08466/2016-8

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: MARIA JOSE CALENZANI DE ALPOIM

Interessado: CLAUDIA MARIA LEAL COSER

Interessado: MERLI ILZA RUPF KOEHLER

Processo: 08571/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município
de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 10212/2015-4

Processo: 08510/2016-5

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

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Interessado: JOCIMAR BAZILIO MONTEIRO

Interessado: JOMAR LUIZ ROVERSI

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 07352/2016-1

Processo: 08543/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores Municipais de Pedro Canário

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

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Diário Oficial de Contas
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Interessado: LUZIA FERNANDES TOSTA

Processo: 08668/2016-2

Interessado: SEBASTIAO JULIAO INACIO

Processo: 08672/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARCIA BORGES VIEIRA DE OLIVEIRA

Processo: 08682/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ERCILIA COSTA TONETI

Processo: 09774/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Processo: 08816/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA AUXILIADORA SANTANA BORGES

Interessado: MARIA EDI CARVALHO TATAGIBA

Processo: 08951/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GELINA BELLUCIO

Processo: 09146/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória

Processo: 07510/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Ibiraçu
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MILTE HELENA BARBARIOL

Total: 25 processos

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: PEDRO PINTO

Processo: 09704/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo

Diário Oficial de Contas

Total geral: 37 processos

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA:
Dia 18 de julho de 2018 - Quarta-Feira.
www.tce.es.gov.br
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Atos dos Relatores

RELATORES

Decisão Monocrática 00942/2018-2
Processo: 05073/2018-8
O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe determinar a instrução do feito pelas unidades técnicas; determinar a juntada
de documentos que lhe tenham sido encaminhados, pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria; determinar o desentranhamento de documentos dos processos, anexação, apensamento e
outras medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;
Além de decidir, em qualquer fase, sobre pedido de
vista e cópia dos autos do processo, que lhe tenha
sido encaminhado por interessado; determinar a
coleta de provas, caso não produzidas pela unidade técnica competente, em busca da verdade real;
Também cabe ao Relator determinar a realização
das diligências necessárias à escorreita instrução do
processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da verificação de fatos ou atos
considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o seu cumprimento; dentre outras competências
conforme Regimento Interno.

Classificação: Consulta
UG: PMAB - Prefeitura Municipal de Águia Branca
Relator: Domingos Augusto Taufner
Consulente: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
Águia Branca, ANGELO ANTONIO CORTELLETTI) [DIOGO
MASSUCATTI RODRIGUES ALVES (OAB: 19579-ES)]

Art. 122.
[...]
§ 1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades:
I - ser subscrita por autoridade legitimada;
II - referir-se à matéria de competência do Tribunal de
Contas;

À Secretaria Geral das Sessões,

III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia
suscitada;

Vistos, etc.

IV - não se referir apenas a caso concreto;

Trata o presente processo de Consulta formulado pelo
Sr. Ângelo Antônio Cortelletti – Prefeito do Município de
Águia Branca, que apresentou os seguintes questionamentos:

V - estar instruída com parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente. (g.n.)

Caso a administração pública venha a adquirir, de forma
indireta, produtos ou serviços de parentes do prefeito,
vice-prefeito ou secretários, por intermédio de empresa
vencedora de licitação, a qual publicamente e legalmente esteve apta ao certame, e que não possui nenhum tipo de vínculo com os gestores/cargos supramencionados, ficam os questionamentos:
1. Estará o administrador cometendo algum ato de ilegalidade e/ou improbidade? Se positivo qual?
2. Esta aquisição burlaria os princípios da administração
pública?
3. Qual é efetivamente o conceito de “participação indireta” mencionado no art 9°, da lei no 8.666/93??
Inicialmente, verifico que a presente consulta não se encontra instruída com o parecer do órgão de assistência

Diário Oficial de Contas

técnica e/ou jurídica da autoridade consulente, faltando-lhe assim a condição de admissibilidade previstas no inciso V do § 1º do artigo 122 do mesmo diploma legal.

www.tce.es.gov.br

As exigências formais devem neste caso concreto ser sopesadas ao princípio da razoabilidade e da nossa missão
constitucional de orientar o Gestor Público na boa e regular aplicação dos recursos públicos.
Face ao exposto, e visando sanar a ausência da exigência contida no art. 122, §1º, inciso V, da LC nº. 621/12,
qual seja: “estar instruída com parecer do órgão de assistência técnica e/ou jurídica da autoridade consulente”, DECIDO:
NOTIFICAR o Consulente Sr. Ângelo Antônio Cortelletti –
Prefeito do Município de Águia Branca, para que no prazo de 15 (quinze) dias encaminhe o parecer do órgão de
assistência técnica e/ou jurídica da autoridade consulente, na forma do art. 122, §1º, inciso V, da LC nº. 621/12.
Em, 19 de junho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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Decisão Monocrática 00948/2018-1

Decisão Monocrática 00970/2018-4

Processo: 05042/2017-4

Processo: 02231/2018-4

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Consulta

Exercício: 2016

UG: CMAB - Câmara Municipal de Águia Branca

UG: SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social
de Vila Velha

Relator: Domingos Augusto Taufner

Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: CUSTODIO PINHEIRO DA SILVA, WELLINGTON JOAO DE OLIVEIRA SIMO, ANA CLAUDIA PEREIRA SIMOES LIMA
Diante das informações do Núcleo de Controle de Documentos – NCD (doc. 74) e da Secretaria Geral das Sessões (doc.75) de que não consta no sistema documentação protocolizada referente aos Termos de Citação nº
2560/2017 e nº 2562/2017, em nome, respectivamente,
do Srs. Wellington João de Oliveira Simo e Custódio Pinheiro da Silva.
Ante a ausência de atendimento aos Termos de Citação
nº 2560/2017 e nº 2562/2017, entendo que devem ter
sua revelia declarada.
Ante o exposto, a fim de dar prosseguimento regular ao
processo, DECIDO considerar REVÉIS o Sr. Wellington
João de Oliveira Simo e o Sr. Custódio Pinheiro da Silva, com fulcro no artigo 361 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Após, encaminhem-se os autos ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE para dar
prosseguimento ao feito.
Em, 21 de junho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Diário Oficial de Contas

Consulente: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES,
Águia Branca, AMARILDO FRANSKOVIASK
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Trata o presente processo de Consulta formulado pelo Sr.
Amarildo Franskoviask – Presidente da Câmara Municipal de Águia Branca, que apresentou os seguintes questionamentos:
Caso o quadro de servidores de uma Câmara Municipal,
conte apenas com servidores efetivos e estáveis é obrigada ao reconhecimento, mensuração e evidenciação
das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex: 13°, férias, etc)? e deverá guardar disponibilidade de saldo para provisão de despesas
com férias e encargos sociais de tais servidores efetivos?
Consoante informado na Instrução Técnica de Consulta
00017/2018-1, a presente consulta não se encontra instruída com o parecer do órgão de assistência técnica e/
ou jurídica da autoridade consulente, faltando-lhe assim
a condição de admissibilidade previstas no inciso V do §
1º do artigo 122 do mesmo diploma legal.
Art. 122.

II - referir-se à matéria de competência do Tribunal de
Contas;
III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia
suscitada;
IV - não se referir apenas a caso concreto;
V - estar instruída com parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente. (g.n.)
As exigências formais devem neste caso concreto ser sopesadas ao princípio da razoabilidade e da nossa missão
constitucional de orientar o Gestor Público na boa e regular aplicação dos recursos públicos.
Face ao exposto, e visando sanar a ausência da exigência contida no art. 122, §1º, inciso V, da LC nº. 621/12,
qual seja: “estar instruída com parecer do órgão de assistência técnica e/ou jurídica da autoridade consulente”, DECIDO:
NOTIFICAR o Consulente Sr. Amarildo Franskoviask –
Presidente da Câmara Municipal de Águia Branca, para
que no prazo de 15 (quinze) dias encaminhe o parecer
do órgão de assistência técnica e/ou jurídica da autoridade consulente, na forma do art. 122, §1º, inciso V, da
LC nº. 621/12.
Em, 25 de junho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Decisão Monocrática 01006/2018-3
Processo: 04692/2004-5

[...]
§ 1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades:

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

I - ser subscrita por autoridade legitimada;

Exercício: 2004

www.tce.es.gov.br
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UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibatiba
Relator: Umberto Messias de Souza
Responsável: SONITER MIRANDA SARAIVA
RELATÓRIO
Tratam os autos de omissão na remessa da Prestação de
Contas (Relatório de Gestão Fiscal) referente ao 2ª Quadrimestre de 2004, da Prefeitura Municipal de Ibatiba,
sob a responsabilidade do Sr. Soniter Miranda Saraiva.
Os referidos autos foram julgados por meio do Acórdão
TC 380/2005, o qual condenou o Sr. Soniter Miranda Saraiva ao pagamento de multa pecuniária no valor correspondente a 3.000 (três mil) VRTE.
Infere-se da informação à fl. 65 que o trânsito em julgado consumou-se em 27/06/2005.
A Procuradoria Geral do Estado ajuizou a Ação de Execução Fiscal (Processo nº 6890620078080064) em face
do responsável inadimplente, cujo objeto constitui a cobrança da multa instituído pelo acórdão supracitado.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio
do Parecer 02689/2018-4 subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao Sr. Soniter Miranda Saraiva, 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, passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
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
a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019, delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá
ser arquivado, sem contudo, proceder-se à baixa do débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamenwww.tce.es.gov.br

te 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.
DECISÃO
Ante ao exposto, DECIDO:
1. Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330,
inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/
responsabilidade do Sr. Soniter Miranda Saraiva, 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.
Vitória ES, 27 de junho de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

DECM 971/2018
PROCESSO TC: 3481/2004
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA
INTERESSADO: MÁRIO LUIZ BARBOSA
JURISDICIONADO: MUNICÍPIO DE IRUPI
Cuidam os presentes autos de Fiscalização/Auditoria que
gerou o Acórdão TC 1101/2004 imputando ao Sr. Mário
Luiz Barboza o pagamento de multa no valor equivalente a 1.500 VRTE.
A Secretaria Geral das Sessões informa à fl. 154 que o
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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prazo para pagamento/recurso referente ao Acórdão TC
1101/2004, venceu em 20/04/2005.
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 de
Parecer nº 2585/2018-3 (fl.203/205), subscrito pelo digno Procurador-Geral Luciano Vieira, pelo arquivamento
dos autos, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
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, tais como diligências para se obter informações
sobre o andamento de ações de cobranças ajuizadas e
procedimentos instaurados pelo Ministério Público Estadual, até porque não dispõe o Ministério Público de Contas de atribuições para censurar atos finalísticos judiciais
ou ministeriais;
Considerando ainda, que o acompanhamento pelo Ministério Público de Contas da execução do acórdão condenatório só pode desenvolver-se diante das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual,
no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos municipal
ou estadual quando houver imputação de débito, para a
cobrança do crédito, o que ficou nos autos evidenciado.
Diário Oficial de Contas

No caso, a multa imputada foi inscrita em Dívida Ativa –
CDA nº 5278/2005, devidamente protestada, sendo informado pela Procuradoria Geral do Estado a inviabilidade de ajuizamento da ação em decorrência de valor inferior ao ajuizamento da ação nossa termos da Lei Estadual nº 9876/2012.

Compulsando os autos, verifica-se que o responsável, Sr.
Fabrício Gomes Thebaldi, Prefeito do Município de Apiacá, trouxe ao conhecimento desta Corte de Contas a Portaria n° 422 de 2018, que diz respeito à instauração da
Tomada de Contas Especial, com início em 01/03/2018
(evento 11).

Verifica-se, portanto, que a cobrança do valor não é sindicável pelo Parquet de Contas, o que justifica a extinção do procedimento de monitoramento e acompanhamento, entretanto, sem proceder-se à baixa do débito,
do qual ainda resta obrigado o gestor condenado;

Nota-se nos autos requerimento de prorrogação de prazo elaborado pelo Sr. Fabrício Gomes Thebaldi, realizado tempestivamente --- já que o protocolo se deu em
30/05/2018 ---, mediante a justificativa no sentido de
que tal prorrogação seria necessária para a conclusão
dos trabalhos, em observância aos requisitos à concessão da prorrogação contidos no art. 14 da IN 32/2014.

Por fim, subscrevo em todos os seus termos, o entendimento exarado no Parecer nº 3481/2004-1, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do feito, sem baixa do débito/responsabilidade, 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.
Que sejam os autos devolvidos à Secretaria do Ministério Público de Contas, conforme o solicitado.
Vitória, 26 de junho de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

DECM 938/2018
PROCESSO: TC 4722/2018
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial, cuja instauração foi determinada por este Tribunal
de Contas através do Acórdão 684/2017, proferido nos
autos do processo TC 6919/2011.
www.tce.es.gov.br

Dessa forma, considerando as razões fáticas trazidas pelo responsável, DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges, em observância ao artigo 14, parágrafo único da IN 32/2014, de modo excepcional, prorrogar o prazo para envio da Tomada de Contas Especial
por 90 (noventa) dias, contados da publicação desta decisão, sob pena de cominação de multa estabelecida no
art. 389, IX da Resolução TC 261/2013 e na forma do art.
16 e 17 da Instrução Normativa n° 32/2014.
Vitória, 21 de junho de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

DECM 939/2018
PROCESSO: TC 9107/2017
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
Tratam os presentes autos de comunicação de instauraQuinta-feira, 28 de junho de 2018
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ção de Tomada de Contas Especial, encaminhada a este
Tribunal pelo Sr. Ricardo Rios Sacramento, Controlador
Geral do Município de Itapemirim, por ocasião do Ofício
CGM n° 18/2017, cujo propósito é apurar irregularidades
praticadas na celebração do Convênio 004/2015, firmado entre o Município de Itapemirim e a ASCAMARI – Associação de Catadores de Materiais Recicláveis.
Dessa forma, considerando o requerimento de prorrogação de prazo elaborado pelo Sr. Thiago Peçanha Lopes nos autos em destaque, fundado na dificuldade encontrada diante de uma recente renovação em sua equipe gestora, DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, em cumprimento ao artigo 63, inciso III, da Lei Complementar n.º 621/2012, de modo excepcional, prorrogar o prazo da notificação por 20 (vinte) dias, contados da publicação desta decisão, de modo que encaminhe a Tomada de Contas Especial, instaurada em decorrência dos trabalhos da Comissão criada
por meio do Decreto 12427/2017, sob pena de cominação de multa estabelecida no art. 389, IX da Resolução
TC 261/2013 e na forma do art. 16 da Instrução Normativa n° 32/2014.
Vitória, 21 de junho de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

Santo
Relator: Marco Antônio da Silva
Interessado: CAMARA ALTO RIO NOVO
Responsável: GERALDINO DA SILVA
RELATÓRIO
Tratam os autos de Relatório de Auditoria Ordinária,
da Câmara Municipal de Alto Rio Novo, no exercício de
1992, sob a responsabilidade do Sr. Geraldino da Silva.
Os referidos autos foram julgados por meio do Acórdão
TC 018/1994, o qual condenou o Sr. Geraldino da Silva
em débito de ressarcimento ao erário Municipal no valor
Cr$ 5.265.850,54.
Infere-se da informação à fl. 294 que o trânsito em julgado consumou-se em 09/05/1994.
O Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública
(Processo nº 053.98.000014-4) em face do responsável,
cujo objeto constitui a cobrança do débito instituído pelo acórdão supracitado.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 2559/2018-1, subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento
dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao Sr. Geraldino da Silva, devolvendo-se os autos à
Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.

Exercício: 1992

É o relatório, passo a fundamentar.

UG: TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espírito

FUNDAMENTAÇÃO

Decisão Monocrática 01005/2018-9
Processos: 03489/1994-3, 03490/1994-6

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º,
estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019, delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá
ser arquivado, sem contudo, proceder-se à baixa do débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamenQuinta-feira, 28 de junho de 2018

15

ATOS DOS RELATORES

te 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.
DECISÃO
Ante ao exposto, DECIDO:
1. Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330,
inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/
responsabilidade do Sr. Geraldino da Silva, 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.
Vitória ES, 27 de junho de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Decisão Monocrática 01007/2018-8

Contas (Relatório Resumido de Execução Orçamentária)
referente ao 3ª Bimestre de 2004, da Prefeitura Municipal de Ibatiba, sob a responsabilidade do Sr. Soniter Miranda Saraiva.
Os Acórdãos TC 724/2004 e TC 091/2005, condenaram o
Sr. Soniter Miranda Saraiva ao pagamento de multas pecuniárias nos valores correspondente a 1.000 (hum mil)
VRTE e 3.000 (três mil) VRTE.
Infere-se da informação à fl. 24 e 71 que o trânsito em
julgado consumou-se em 11/10/2004 e 07/04/2005, respectivamente.
A Decisão TC 509/2005 concedeu a quitação ao responsável em razão do recolhimento integral da multa aplicada pelo Acórdão TC 724/2004.
A Procuradoria Geral do Estado ajuizou a Ação de Execução Fiscal (Processo nº 6909120078080064) em face
do responsável inadimplente, cujo objeto constitui a cobrança da multa instituído pelo Acórdão TC 091/2005.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.

Responsável: SONITER MIRANDA SARAIVA

Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio
do Parecer 02588/2018-7 subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao Sr. Soniter Miranda Saraiva, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do
e-tcees.

RELATÓRIO

É o relatório, passo a fundamentar.

Tratam os autos de omissão na remessa da Prestação de

FUNDAMENTAÇÃO

Processo: 04012/2004-1
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2004
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibatiba
Relator: Umberto Messias de Souza

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º,
estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019, delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá
ser arquivado, sem contudo, proceder-se à baixa do débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamenQuinta-feira, 28 de junho de 2018
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te 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.
DECISÃO
Ante ao exposto, DECIDO:
1. Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330,
inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/
responsabilidade do Sr. Soniter Miranda Saraiva, 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.
Vitória ES, 27 de junho de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00288/2018-5
PROCESSO TC: 01589/2005-3
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
JURISDICIONADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO MIMOSO DO SUL – SAAE
RESPONSÁVEL: LÚCIA MARIA FONTES GOMES
INTERESSADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO MIMOSO DO SUL – SAAE
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1° BIMESTRE DE
Diário Oficial de Contas

2005 – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.

guintes termos.

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

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 6549/2005 em observância ao instituto da prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de monitoramento de execução.

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Bimestral, referente ao 1º bimestre de 2005, do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Mimoso do Sul, sob a
responsabilidade da Sra. Lúcia Maria Fontes Gomes.
O Acórdão TC – 369/2005 (fls. 11/14), imputou multa
pecuniária à gestora, Sra. Lúcia Maria Fontes Gomes, no
valor correspondente a 1.000 (mil) VRTE’s.
Infere-se da informação, de fl. 27, que o trânsito em
julgado do acórdão supracitado consumou-se, em
27/06/2005, sendo que a multa imputada à gestora
foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 6549/2005 – fls. 13/14 do Processo nº
30890365/2005, 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 5741/2017-3 (fls. 51/53), 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 sewww.tce.es.gov.br

[...]

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, 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.
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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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.
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.

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.

PROCESSO TC: 03639/2003-5

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.

RESPONSÁVEL: RUZERTE DE PAULA GAIGHER

2. DO DISPOSITIVO:

Tratam os presentes autos de Auditoria Especial, realizada na Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, exercício
de 2001, sob a responsabilidade do Sr. Ruzerte de Paula Gaigher.

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 da Sra. Lúcia Maria Fontes
Gomes, 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.

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

Vitória, 21 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

Diário Oficial de Contas

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00372/2018-7

www.tce.es.gov.br

ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
AUDITORIA ESPECIAL – EXERCÍCIO 2001 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES – ARQUIVAMENTO
SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:

O Acórdão TC – 008/2009, aplicou multa pecuniária ao
gestor, Sr. Ruzerte de Paula Gaigher, no valor correspondente a 2.000 (dois mil) VRTE’s.
Infere-se da informação, de fl. 106, que o prazo para recurso/pagamento do acórdão supracitado consumou-se,
em 27/04/2009, sendo que a multa imputada ao gestor
foi inscrita em Dívida Ativa (CDA nº 2235/2010), conforme registro de folhas 113/114.
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
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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do Parecer 0755/2018-4 (fls. 122/124), 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.
[...]
No caso vertente, nota-se às fls. 118 que a Procuradoria-Geral do Estado ajuizou a ação de nº 024.10.0297506 para a cobrança do valor decorrente da condenação
imposta pelo Acórdão TC-008/2009, encontrando-se,
neste estágio, a satisfação do crédito na pendência de
um provimento judicial favorável, não sindicável por
este órgão do Ministério Público de Contas.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual
deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se baixa
do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal
de Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquiDiário Oficial de Contas

vamento 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
www.tce.es.gov.br

– 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 Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo,
nos termos do art. 330, inciso IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade do senhor Ruzerte de Paula
Gaigher, 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

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00931/2018-4
PROCESSO TC: 01016/2009-3
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONVERTIDA
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
RESPONSÁVEL: JOSÉ PAULO VIÇOSI
ADVOGADOS: ANTONIO CARLOS PIMENTEL MELLO (OAB:1388-ES), FRANCISCO JOSE BOTURAO FERREIRA (OAB:8483-ES) E AMULIO FINAMORE FILHO (OAB:1418-ES)
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PREFEITURA MUNICIPAL
DE MUQUI – EXERCÍCIO 2008 – MULTA E 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,
realizada na Prefeitura Municipal de Muqui, no exercício
Diário Oficial de Contas

de 2008, sob a responsabilidade do Sr. José Paulo Viçosi.
O Acórdão TC – 718/2014 – Primeira Câmara (fls.
1511/1562), imputou multa pecuniária, ao Sr. José Paulo Viçosi, na quantia equivalente a 1000 (mil) VRTE’s,
bem como, ao ressarcimento da quantia equivalente a
20.252,15 (vinte mil, duzentos e cinquenta e dois VRTE’s e
quinze centésimos) VRTE’s.
Infere-se da certidão, de fl. 1579, que o trânsito em julgado do acórdão supracitado consumou-se, em 30/07/2015,
sendo que houve o recolhimento integral da multa imputada, tendo sido expedida a quitação conforme Decisão
0327/2018-1 (fls. 1611/1613), restando em débito o ressarcimento.
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 2515/2018-9 (fls. 1631/1633), 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.
[...]
A Decisão TC – 327/2018 concedeu quitação ao responsável em razão do recolhimento integral da multa aplicada.
www.tce.es.gov.br

Verifica-se que o Executivo Municipal ajuizou a Ação de
Execução Fiscal N. 828-64.2015.8.08.0036 em face do
responsável, cujo objeto constitui a cobrança do débito
instituído pelo acórdão supracitado.
[...]
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual
deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se baixa
do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de
Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para
a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos
registros no sistema de cobrança do E-TCEES– 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.
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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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.

bito/responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes

PROCESSOS TC: 05695/2010-5, 00860/2011-6

deverão informar, anualmente, as providências adminis-

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

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

1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

forme 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, 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/

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.

responsabilidade do Sr. José Paulo Viçosi, ressaltando-se

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 dé-

Vitória, 21 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição
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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.

www.tce.es.gov.br

JURISDICIONADO: FUNDAÇÃO MÉDICO-ASSISTENCIAL
DO TRABALHADO RURAL DE RIO NOVO DO SUL
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.
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).
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,
Quinta-feira, 28 de junho de 2018

21

ATOS DOS RELATORES

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:
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.
[...]
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.
Diário Oficial de Contas

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), 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
www.tce.es.gov.br

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
do débito/responsabilidade do Sr. Danil Rodrigues Arariba, ressaltando-se que o desarquivamento poderá ser
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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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

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00933/2018-3
PROCESSO TC: 01730/2011
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
JURISDICIONADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES –
IPSPBSF
RESPONSÁVEL: ELCIMAR DE SOUZA ALVES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2010
– 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 Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2010, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Barra de
São Francisco, sob a responsabilidade do Sr. Elcimar de
Souza Alves.
O Acórdão TC – 702/2015 – Primeira Câmara (fls.
210/232), imputou multa pecuniária ao gestor, Sr. ElciDiário Oficial de Contas

mar de Souza Alves, no valor correspondente a 1.500
(mil e quinhentos) VRTE’s.
Infere-se da certidão, de fl. 238, que o trânsito em
julgado do acórdão supracitado consumou-se, em
02/10/2015, sendo que a multa imputada ao gestor
foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 6666/2015 – fls. 62/63 do Processo nº
72277912, 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 1061/2018-2 (fls. 259/261), 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.
[...]
Observa-se do protocolo às fls. 03 que a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA 6666/2015 junto
ao Cartório do 1º Oficio de Barra de São Francisco, em
26/07/2017, a qual se refere à multa pecuniária imposta pelo Acórdão TC- 702/2015 – Primeira Câmara, fixada em 1.500 VRTE’s, é dizer, em valor inferior ao exigido pela legislação para o ajuizamento de ação de exewww.tce.es.gov.br

cução fiscal.
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 entendimenQuinta-feira, 28 de junho de 2018
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DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00935/2018-2

to, justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito/responsabilidade.

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

PROCESSOS TC: 02641/2008-1, 02635/2008-6

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,

ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA

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

a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devida-

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

mente atualizado monetariamente e acrescido dos ju-

RESPONSÁVEL: VAGNER RODRIGUES PEREIRA

ros legais, para a devida quitação ou o cancelamento da

AUDITORIA ESPECIAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUAÇUI – MULTA – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.

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. Elcimar de Souza Alves, 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
www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Auditoria Especial, realizada na Prefeitura Municipal de Guaçuí, em razão de indícios de irregularidades, sob a responsabilidade do Sr.
Vagner Rodrigues Pereira.
O Acórdão TC – 547/2014 – Plenário (fls. 456/471), aplicou multa pecuniária ao gestor, Sr. Vagner Rodrigues Pereira, no valor correspondente a 1.000 (mil) VRTE’s.
Infere-se da certidão, de fl. 530, que o trânsito em
julgado do acórdão supracitado consumou-se, em
15/12/2014, sendo que a multa imputada ao gestor
foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 5308/2015 – fl. 47 do Processo nº
71537686/2015, 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 1282/2018-1 (fls. 552/554), no qual consigQuinta-feira, 28 de junho de 2018
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nou 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.
[...]
Os Acórdãos TC-1274/2014 – Plenário e TC-485/2015 –
Primeira Câmara concederam quitação a Rubens Marcelino de Souza e a Gilmar Polido Bodejam em razão do
recolhimento integral da multa aplicada pelo acórdão
condenatório.
[...]
Observa-se do protocolo às fls. 03 que a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA 6825/2005 junto ao
Cartório do 1° Ofício de São Mateus, em 20/12/2017, a
qual se refere à multa pecuniária imposta pelo v. acórdão condenatório, fixada em 2.000 (dois mil) VRTE’s, é
dizer, em valor inferior ao exigido pela legislação para o
ajuizamento de ação de execução fiscal.
Lado outro, nota-se às fls. 222 que o Executivo Municipal ajuizou a ação de nº 015.05.001468/5 para a cobrança do débito de ressarcimento imposto pelo Acórdão TC-445/2005, encontrando-se, neste estágio, a satisfação do crédito na pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável por este órgão do Ministério Público de Contas.
Assim, adotou a autoridade administrativa a providência prevista em lei para a cobrança do crédito devido,
Diário Oficial de Contas

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

das 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.
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
débito/responsabilidade.
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00936/2018-7

deverão informar, anualmente, as providências adminis-

PROCESSO TC: 04010/2003-2

trativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos crédi-

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL

medidas adotadas para cobrança pelo órgão fazendário
que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito de responsabilidade, nos seguintes termos:

tos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR.

conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO
CHAVES

[...]

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

RESPONSÁVEL: RUZERTE DE PAULA GAIGHER

a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devida-

PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 2° BIMESTRE DE
2003 – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.

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 à inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº 11391/2004 em observância
ao instituto da prescrição.

mente 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. Vagner Rodrigues Pereira, 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
Diário Oficial de Contas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Bimestral, referente ao 2º bimestre de 2003, da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, sob a responsabilidade do Sr.
Ruzerte de Paula Gaigher.
O Acórdão TC – 139/2004 (fls. 270/272), aplicou multa
pecuniária ao gestor, Sr. Ruzerte de Paula Gaigher, no valor correspondente a 1.000 (mil) VRTE’s.
Infere-se da informação, de fl. 289, que o prazo para interposição de recurso/pagamento do acórdão supracitado consumou-se, em 17/05/2004, sendo que a multa imputada ao gestor foi inscrita em Dívida Ativa, conforme
Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 11391/2004 – fls. 14/15
do Processo nº 28734548/2004, 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 2344/2018-9 (fls. 325/327), no qual consignou as
www.tce.es.gov.br

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.– g.n
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte de
Contas.
É o sucinto relatório.
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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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 à gestora 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 procedimenDiário Oficial de Contas

to de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá
ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do débito/responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos
decorrentes de condenações do Tribunal de Contas, conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.
Ressalta-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. Ruzerte de Paula Gaigher,
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
www.tce.es.gov.br

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00940/2018-3
PROCESSO TC: 05264/2003-6
ASSUNTO: CONSULTA
JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
DA BARRA
CONSULENTE: ADEMAR PEREIRA LIMA
SOLICITAÇÃO AUDITORIA ORDINÁRIA – MULTA E 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 Solicitação de Auditoria
Ordinária, realizada na Câmara Municipal de Conceição
da Barra, em razão de indícios de irregularidades, sob a
responsabilidade do Sr. Ademar Pereira Lima.
O Acórdão TC – 445/2005 (fls. 102/105), aplicou multa pecuniária ao gestor, Sr. Ademar Pereira Lima, no valor correspondente a 2.000 (dois mil) VRTE’s, bem como,
pelo ressarcimento ao erário municipal a quantia equivalente a 31.111,08 (trinta e um mil, cento e onze VRTE’s e
oito centésimos).
Infere-se da informação, de fl. 111, que o prazo para recurso/pagamento do acórdão supracitado consumou-se, em 18/07/2005, sendo que a multa imputada ao
gestor foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de
Dívida Ativa (CDA nº 6825/2005 – fl. 02 do Processo nº
81832184/2018, 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 – resQuinta-feira, 28 de junho de 2018
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ponsável pelo acompanhamento e monitoramento da
execução do referido acórdão, pronunciou-se por meio
do Parecer 1986/2018-7 (fls. 254/256), 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.
[...]
Observa-se do protocolo às fls. 03[7] que a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA 6825/2005 junto
ao Cartório do 1° Ofício de São Mateus, em 20/12/2017,
a qual se refere à multa pecuniária imposta pelo v. acórdão condenatório, fixada em 2.000 (dois mil) VRTE’s, é
dizer, em valor inferior ao exigido pela legislação para o
ajuizamento de ação de execução fiscal.
Lado outro, nota-se às fls. 222 que o Executivo Municipal ajuizou a ação de nº 015.05.001468/5 para a cobrança do débito de ressarcimento imposto pelo Acórdão TC-445/2005, encontrando-se, neste estágio, a satisfação do crédito na pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável por este órgão do Ministério Público de Contas.
Assim, adotou a autoridade administrativa a providência prevista em lei para a cobrança do crédito devido,
não podendo ser coagida a utilizar outros meios que
não lhe impõe a legislação, pois constantes da sua marDiário Oficial de Contas

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

mento, 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
débito/responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências adminisQuinta-feira, 28 de junho de 2018
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trativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos crédi-

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00941/2018-8

tos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,

PROCESSOS TC: 03890/2015-5, 09064/2017-8

conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

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. Ademar Pereira Lima, 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
Diário Oficial de Contas

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
RESPONSÁVEL: JAVAN DE OLIVEIRA SILVA
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – QUITAÇÃO AO SENHOR JAVAN DE OLIVEIRA SILVA – DEVOLVER AO MPEC
PARA REGISTROS – ARQUIVAR.
O EXMO SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Ibitirama – PMI, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do
Sr. Javan de Oliveira Silva, prefeito municipal à época.
O Acórdão TC – 225/2017 – 1ª Câmara, às fls. 133/144,
aplicou ao Sr. Javan de Oliveira Silva multa pecuniária,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Infere-se da certidão, de fl. 152, que o trânsito em
julgado do acórdão supracitado consumou-se em
14/08/2017, e que, conforme Termo de Verificação
032/2018-4 (fls. 200/202), expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas, houve o recolhimento da multa aplicada ao Sr. Javan de Oliveira Silva.
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 acomwww.tce.es.gov.br

panhamento e monitoramento da execução do referido acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer
01569/2018-2 (fl. 204), no qual pugnou pela quitação
ao responsável, Sr. Javan de Oliveira Silva, 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 – 225/2017 - Primeira Câmara[1] condenou Javan de Oliveira Silva em multa pecuniária no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Infere-se da informação às fls. 152 que o trânsito em
julgado do acórdão supracitado consumou-se em
14/08/2017.
Consta às fls. 200/201 o Termo de Verificação nº
32/2018-4 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 formado 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
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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Corte de Contas.

pensáveis.

É o sucinto Relatório.

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.

Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa que a multa pecuniária aplicada ao Sr. Javan de Oliveira Silva, foi paga,
conforme documentação apresentada 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 Sr. Javan de Oliveira Silva, tornando-se desnecessária a continuidade do
procedimento de acompanhamento e monitoramento
de cobrança, evitando-se de se incorrer em custos disDiário Oficial de Contas

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 Javan de Oliveira Silva e DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo, nos termos do art.
330, inc. IV do RITCEES.
DETERMINO 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

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00957/2018-9
PROCESSO TC: 04451/2008-3
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA
JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE –
SESA
RESPONSÁVEIS: SEBASTIÃO BRAZ TEIXEIRA E SÉRGIO
ANTÔNIO CHRIST
DENUNCIANTE: IDENTIDADE PRESERVADA
www.tce.es.gov.br

DENÚNCIA – QUITAÇÃO AOS SENHORES SEBASTIÃO
BRAZ TEIXEIRA E SÉRGIO ANTÔNIO CHRIST – DEVOLVER
AO MPEC PARA REGISTROS – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Denúncia, em face do
Hospital São José do Calçado, relativa aos exercícios de
2007 e 2008, sob a responsabilidade dos Senhores Sebastião Braz Teixeira e Sérgio Antônio Christ.
O Acórdão TC – 772/2015 – 1ª Câmara, às fls. 553/564,
aplicou multa individual aos Senhores Sebastião Braz
Teixeira e Sérgio Antônio Christ no valor equivalente de
2.000 VRTE’s.
Por meio do Acórdão TC – 772/2015 – 1ª Câmara (fls.
553/564), determinou-se o arquivamento do processo,
com encaminhamento dos autos ao Ministério Público
de Contas, para acompanhamento e monitoramento da
cobrança da multa.
Consta dos referidos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 29/10/2015 (fl. 570), e que,
conforme Termo de Verificação 06/2018-1 (fls. 592/593)
e Termo de Verificação 07/2018-6 (fls. 597/598), expedidos pela Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas, houveram os recolhimentos das multas aplicadas
aos Senhores Sérgio Antônio Christ e Sebastião Braz Teixeira.
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 674/2018-4 (fl. 600),
Quinta-feira, 28 de junho de 2018

30

ATOS DOS RELATORES

no qual pugnou pela quitação aos responsáveis, Srs. Sérgio Antônio Christ e Sebastião Braz Teixeira, 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 – 772/2014 – Primeira Câmara, condenou Sebastião Braz Teixeira e Sérgio Antônio Christ em
multa pecuniária individual na quantia correspondente
a 2.000 VRTE’s;
Infere-se da informação às fls. 570 que o trânsito em
julgado consumou-se em 29/10/2015.
Consta às fls. 592/593 e 597/598 os Termos de Verificação nº 6/2018 e 7/2018 expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas que certificam o recolhimento integral das multas aplicadas aos responsáveis supramencionados.
Isso posto, com fulcro no art. 148 da Lei Complementar 621/2012, o Ministério Público de Contas pugna seja expedida a devida QUITAÇÃO aos responsáveis 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.

Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa que as multas pecuniárias aplicadas aos Senhores Sérgio Antônio Christ
e Sebastião Braz Teixeira, foram pagas, conforme Termo de Verificação nº 06/2018-1 e Termo de Verificação
07/2018-6 apresentados 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.

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

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 das multas aplicadas aos Senhores Sérgio Antônio Christ e Sebastião Braz Teixeira, tornando-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, evitando-se
de se incorrer em custos dispensáveis.

É o sucinto Relatório.

Logo, não há razões para a continuidade do procedimen-
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to 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 aos Senhores Sérgio Antônio Christ e Sebastião Braz Teixeira 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, 21 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00943/2018-7
PROCESSOS
TC:
01647/2018-4,
04590/2011-6, 04111/2011-1

06890-2013-4,

ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS
RECORRENTE: MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS (LUCIANO VIEIRA)
EMBARGOS DE declaração – CONHECER – DAR PROVIMENTO – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração,
opostos pelo douto Parquet de Contas, em face da Decisão Monocrática 213/2018-7, exarada nos autos do Processo TC 6890/2013, que determinou o arquivamento
daqueles autos, sem a baixa do débito/responsabilidade
do Senhor Osmar José de Oliveira, sem, contudo, fazer
menção ao Sr. Arilton de Freitas Klippel.
Ressalta-se que a multa pecuniária, individual, bem como o ressarcimento ao erário público, em solidariedade,
imputadas aos Senhores supramencionados são oriundas do Acórdão TC 160/2013 – Plenário, proferido nos
autos do Processo TC 4111/2011, que versou da Tomada de Contas instaurada na Câmara Municipal de Domingos Martins.

ção ao Sr. Arilton de Freitas Klippel, devendo, pois, ser
analisado em cotejo com a documentação constante dos
autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
O doutor representante do Parquet de Contas assim se
manifestou, verbis:
[...]
III –DO REQUERIMENTO
Posto isso, o Ministério Público de Contas sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da omissão contida na Decisão –213/2018-7 a
fim de determinar também arquivamento do feito sem
baixa no débito/responsabilidade de Arilton de Freitas
Klippel. – g.n.

O douto Parquet de Contas, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformada a Decisão
impugnada, arguindo o acolhimento de suas razões recursais.

Desta maneira, antes de se enfrentar o mérito recursal,
devem ser analisados os requisitos de admissibilidade.

Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na
data de 19/02/2018, iniciando-se a contagem do prazo
recursal, nos termos do Parágrafo Único, do Art. 62, da
LC nº 621/2012, em 09/02/2018, conforme comprovante de recebimento no verso de fl. 124, acostada nos autos do Processo TC 6890/2015, em apenso.

É o sucinto Relatório.
Decido.
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração de pretensa omissão constante da Decisão Monocrática 213/2018-7, exarada nos autos do Processo TC
6890/2013, que determinou o arquivamento daqueles
autos, sem a baixa do débito/responsabilidade do Senhor Osmar José de Oliveira, sem, contudo, fazer menDiário Oficial de Contas

2. DA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS:

Assim, nota-se a tempestividade do presente recurso,
com supedâneo no Art. 411, § 2º, do Regimento Interno,
Resolução TC nº 261/2013, c/c o Art. 157, da Lei Complementar nº 621/2012.
Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
www.tce.es.gov.br

legais e regimentais para sua admissibilidade.
3. DO MÉRITO:
O embargante alega que houve omissão quanto ao Sr.
Arilton de Freitas Klippel, devendo, pois, ser integrada a
decisão com manifestação acerca do mesmo.
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, a
teor do disposto no art. 1.024, § 2º do Novo Código de
Processo civil – NCPC, bem como os termos 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.
Além disso, conforme se depreende 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),
houve delegação de competência aos relatores para deliberação monocrática a respeito da matéria, sendo este o caso dos autos.
Assim sendo, verifica-se que de fato houve omissão
quanto à menção do nome do Sr. Arilton de Freitas Klippel, no que se refere ao arquivamento sem, contudo,
proceder-se à baixa do débito/responsabilidade.
Desta maneira, integra-se as decisões, com o provimento dos embargos de declaração opostos para o fim de fazer constar da decisão embargada o nome do Sr. Arilton
de Freitas Klippel, no que se refere ao arquivamento dos
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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autos, sem, contudo, proceder-se à baixa do débito/responsabilidade.
4. DO DISPOSITIVO:

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

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,
DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, em razão da omissão ora integrada, e DETERMINO O
ARQUIVAMENTO do presente processo, nos termos do
art. 330, inciso IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade do Senhor Arilton de Freitas Klippel, 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.

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração, opostos pelo Parquet de Contas, em face da Decisão 0606/2018-8, exarada nos autos do Processo TC
13655/2015, que ao conceder quitação ao Sr. Rodrigo
Grijó dos Santos e Bruno Bragança Lima, determinou o
arquivamento daqueles autos, sem a baixa do débito/
responsabilidade das Senhoras Fátima Pereira Neimeg,
Jéssica dos Reis Machado e Ariane Barcellos da Paixão.

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

Sendo assim, o Órgão Ministerial de Contas, em síntese,
almeja o provimento do recurso, para que seja reformada a Decisão impugnada, arguindo o acolhimento de suas razões recursais.

Vitória, 21 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00947/2018-5
PROCESSOS
TC:
06859/2013-1

02793/2018-9,

13655/2015-9,

ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
RECORRENTE: MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS (LUCIANO VIEIRA)
EMBARGOS DE declaração – CONHECER – DAR PROVIDiário Oficial de Contas

Contudo, o Parquet de Contas aponta a existência de
controvérsia na sobredita decisão, ao que dispõe o item
1.2, que delibera pelo arquivamento daqueles autos, ao
invés de ser devolvido ao Ministério Público Especial de
Contas, para o devido prosseguimento do feito.

Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto Relatório.
Decido.
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração de
pretensa controvérsia constante na Decisão 0606/20188, exarada nos autos do Processo TC 13655/2015, que
determinou o arquivamento daqueles autos, sem a baixa do débito/responsabilidade das Sras. Fátima Pereira
www.tce.es.gov.br

Neimeg, Jéssica dos Reis Machado e Ariane Barcellos da
Paixão, sendo que o correto, seria proceder com a devolução daqueles autos ao Ministério Público Especial de
Contas, para o devido prosseguimento.
Assim, deve, pois, o presente recurso ser analisado em
cotejo com a documentação constante dos autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
O doutor representante do Parquet de Contas assim se
manifestou, verbis:
[...]
III –DO REQUERIMENTO
Posto isso, o Ministério Público de Contas requer sejam
acolhidos e providos os presentes embargos de declaração para expurgar o item 1.2 da v. decisão embargada, às fls. 340, que trata do arquivamento do feito sem
baixa no debito/responsabilidade de Márcio José Pereira Martins e Victor Belisário Couto. – g.n.
Desta maneira, antes de se enfrentar o mérito recursal,
devem ser analisados os requisitos de admissibilidade.
2. DA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS:
Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na
data de 26/03/2018, iniciando-se a contagem do prazo
recursal, nos termos do Parágrafo Único, do Art. 62, da
LC nº 621/2012, em 21/03/2018, conforme comprovante de recebimento no verso de fl. 177, acostada nos autos do Processo TC 13655/2015, em apenso.
Assim, nota-se a tempestividade do presente recurso,
com supedâneo no Art. 411, § 2º, do Regimento Interno,
Resolução TC nº 261/2013, c/c o Art. 157, da Lei CompleQuinta-feira, 28 de junho de 2018
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mentar nº 621/2012.
Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
3. DO MÉRITO:
O embargante alega que houve contradição quanto a deliberação pelo arquivamento dos autos do Processo TC
13655/2015, devendo, pois, ser retirado o item 1.2 da v.
decisão embargada.
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, a
teor do disposto no art. 1.024, § 2º do Novo Código de
Processo civil – NCPC, bem como os termos 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.
Além disso, conforme se depreende 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),
houve delegação aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, sendo este
o caso dos autos.
Assim sendo, verifica-se que de fato houve contradição
quanto à deliberação pelo arquivamento daqueles autos, isto, pois, conforme se extrai do Parecer Ministerial,
acostado às fls. 164 – Proc. TC 13655/2015, e, observanDiário Oficial de Contas

do que este Relator acompanhou o posicionamento ministerial, deve ser excluído o item 1.2 da v. decisão embargada.
4. 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,
DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, em razão da contradição ora analisada, e determino
a exclusão do item 1.2 da Decisão 0606/2018-8, exarada
nos autos do Processo TC 13655/2015, devendo aqueles
autos retornarem para o Ministério Público Especial de
Contas para fiscalização e monitoramento da execução
do v. Acórdão 898/2015, quanto as multas aplicadas às
Sras. Fátima Pereira Neimeg, Jéssica dos Reis Machado e
Ariane Barcellos da Paixão.
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
Conselheiro Relator em Substituição

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00953/2018-1
PROCESSO TC: 06304/2010-1
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
RESPONSÁVEL: ÂNGELA MARIA SIAS
AUDITORIA ORDINÁRIA – QUITAÇÃO À SENHORA ÂNGEwww.tce.es.gov.br

LA MARIA SIAS – MULTA - DEVOLVER AO MPEC PARA REGISTROS – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Relatório de Auditoria Ordinária, realizada na Prefeitura Municipal de Viana, referente ao exercício de 2009, sob a responsabilidade da Sr. Ângela Maria Sias.
O Acórdão TC – 860/2016, às fls. 301/310, imputou à Senhora Ângela Maria Sias multa pecuniária, no valor equivalente a 500 (quinhentos) VRTE’s.
Infere-se da Certidão, de fl. 321, que o trânsito em julgado
do Acórdão supracitado consumou-se em 08/03/2017, e
conforme Termo de Verificação 049/2018-1 (fls. 361/362),
expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de
Contas, houve o recolhimento da multa aplicada à Sra.
Ângela Maria Sias.
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 2503/2018-5 (fl. 365), no qual
pugnou pela quitação a responsável, nos seguintes termos:
EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador baixo subscrito, no uso de
suas atribuições institucionais, manifesta-se nos seguintes termos.
O Acórdão TC – 860/2016 – Plenário condenou Ângela
Maria Sias em multa pecuniária no valor correspondente
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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a 500 (quinhentos) VRTE.
Denota-se da certidão às fls. 321 que o trânsito em julgado do acórdão supracitado consumou-se em 08/03/2017.
Consta às fls. 361/362 Termo de Verificação 49/2018 expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de
Contas que certifica o recolhimento integral da multa
aplicada pelo acórdão supramencionado.
Isso posto, com fulcro no art. 148 da Lei Complementar
621/2012, o Ministério Público de Contas pugna seja-lhe
expedida a devida QUITAÇÃO à responsável e posterior
arquivamento dos autos, 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.

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 Ângela Maria Sias, tornando-se
desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, evitando-se
de se incorrer em custos dispensáveis.

É o sucinto Relatório.

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.

Decido.

2. DO DISPOSITIVO:

Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa que a multa pecuniária
aplicada a Senhora Ângela Maria Sias, foi paga, conforme
Termo de Verificação nº 0122/2017-5 apresentado nestes
autos.

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 Ângela Maria Sias
e DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo,
nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES.

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,
Diário Oficial de Contas

DETERMINO 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
Conselheiro Relator em Substituição
www.tce.es.gov.br

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00954/2018-5
PROCESSO TC: 01678/2012-1
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
RESPONSÁVEIS: NICOLAU ESPERIDIÃO NETO, MIGUEL
MONTOZO NETO, EVA LÚCIA DA SILVA E COOPE SERRANA COPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA
AUDITORIA ORDINÁRIA – QUITAÇÃO AO SENHOR NICOLAU ESPERIDIÃO NETO – MULTA - DEVOLVER AO MPEC
PARA REGISTROS – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Cuidam os presentes autos de Relatório de Auditoria Ordinária, realizada na Prefeitura Municipal de Muqui, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do
Sr. Nicolau Esperidião Neto.
O Acórdão TC – 476/2015 – Primeira Câmara, às fls.
1126/1134, aplicou ao Senhor Nicolau Esperidião Neto
multa pecuniária, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como, pelo ressarcimento de quantia equivalente à 13.223,26 VRTE.
Consta dos referidos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 11/09/2015 (Folha 1147),
e que, conforme Termo de Verificação 122/2017 (Folha
1237/1238), expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas, houve o recolhimento da multa
aplicada ao senhor Nicolau Esperidião Neto.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 da Resolução TC 261/2013
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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(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 5199/2017-1
(fl. 1241), no qual pugnou pela quitação ao responsável,
Nicolau Esperidião Neto, nos seguintes termos:

v. acórdão condenatório, remanescendo débito desprezível a ponto de ensejar a cobrança complementar.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Após, requer-se a devolução dos autos à Secretaria-Geral do Ministério Público para fiscalização e monitoramento da execução do v. acórdão quanto a multa imputada a Miguel Montozo Neto e quanto ao débito de
ressarcimento imputado a Nicolau Esperidão Neto, Eva
Lúcia da Silva e COOPE SERRANA Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba – 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.
O Acórdão TC – 476/2015, às fls.1126/1135, condenou
Nicolau Esperidão Neto, Miguel Montozo Neto, Heleno
Saluci Brazil e Eva Lúcia da Silva Nery em multa pecuniária no valor correspondente a 3.000 VRTE’s, cada, e
imputou a Nicolau Esperidão Neto, Eva Lúcia da Silva
e COOPE SERRANA Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba débito solidario, em favor do erário, na
quantia equivalente a 13.223,26 VRTE’s.
Infere-se da informação às fls. 1147 que o trânsito em
julgado consumou-se em 11/09/2015.
Consoante às fls. 1212/1215, a Decisão TC –2547/2016
concedeu quitação a Heleno Saluci Brazil e Eva Lúcia da
Silva em razão do recolhimento integral da multa.
Consta ainda, às fls. 1237/1238, o Termo de Verificação
nº 122/2017 expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas que certifica o recolhimento a
menor, correspondente a 0,0009 VRTE, em relação ao
valor da multa aplicada a Nicolau Esperidão Neto.
Não obstante, verifica-se que existe uma grande proximidade entre o efetivamente cumprido e o previsto no
Diário Oficial de Contas

Isso posto, com fulcro no art. 148 da Lei Complementar
621/2012, o Ministério Público de Contas pugna seja
expedida a devida QUITAÇÃO a Nicolau Esperidão Neto
quanto à multa pecuniária.

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 ao Senhor Nicolau Esperidião Neto, foi paga, conforme Termo de Verificação nº 0122/2017-5 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
www.tce.es.gov.br

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), houve delegação de competência
aos relatores 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 ao Senhor Nicolau Esperidião Neto,
devendo haver quitação a este respeito, quanto aos demais débitos, torna-se desnecessária a continuidade do
procedimento de acompanhamento e monitoramento
de cobrança, evitando-se de se incorrer em custos dispensáveis.
Todavia, ressalta-se que no tocante ao ressarcimento imputado ao Senhor Nicolau Esperidião Neto, nos termos
do Acordão TC 476/2015, não há a informação de adimplemento, bem como em relação ao débito das demais
pessoas mencionadas.
Assim sendo, devem os autos voltar ao Ministério Público Especial de Contas, para fins de fiscalização e monitoramento da execução do V. Acórdão.
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 quanto
à multa aplicada ao Senhor Nicolau Esperidião Neto e
DETERMINO o arquivamento do presente processo, nos
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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termos do art. 330, inciso IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade do Sr. Nicolau Esperidião Neto, Miguel Montozo Neto, Eva Lúcia da Silva e COOPE
SERRANA Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba, ressaltando-se que o desarquivamento poderá ser
requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas
informações sobre o recolhimento dos débitos 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 o solicitado.
Vitória, 25 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00955/2018-1
PROCESSO TC: 05738/2008-8
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA
JURISDICIONADO: COMPANHIA DE MELHORAMENTOS
E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI – CODEG
RESPONSÁVEIS: LUCAS SIMAS MATTOS, ALSIR MONTEIRO DA COSTA, ADEMIR FERREIRA DA CRUZ, EDUARDO
JOSÉ RIBEIRO E LUIZ JOSÉ ALLENDI DE CARVALHO
DENUNCIANTE: JULIO SIMÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
DENÚNCIA – CODEG – MULTA – ARQUIVAMENTO SEM
BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO
MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
Diário Oficial de Contas

ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Denúncia, face as supostas
irregularidades praticadas pela Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari – CODEG, em referência ao Edital de Concorrência Pública nº
05/2008.

execução do referido acórdão, pronunciou-se por meio
do Parecer 2466/2018-8 (fls. 492/494), 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 – 122/2013 (fls. 372/386), aplicou multa
pecuniária, individualmente, aos Senhores Ademir Ferreira da Cruz, Alsir Monteiro da Costa, Eduardo José Ribeiro, Luiz José Allendi de Carvalho e Lucas Simas Mattos, na quantia equivalente a 750 (setecentos e cinquenta) VRTE’s.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR

Ato contínuo, o Acórdão TC 410/2014 (fls. 437/442) e a
Decisão TC 6111/2015 (fl. 463), concederam, respectivamente, a quitação aos senhores Luiz José Allendi de Carvalho e Alsir Monteiro da Costa.

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 informação, de fl. 395, que o prazo para recurso/pagamento do Acórdão TC 122/2013 supracitado consumou-se, em 23/09/2013, sendo que
as multas imputadas aos Senhores Ademir Ferreira da
Cruz, Eduardo José Ribeiro e Lucas Simas Mattos foram inscritas em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 1388/2014 – fl. 56 do Processo nº
65668502/2014, CDA nº 1389/2014 – fl. 56 do Processo
nº 65679741/2014 e CDA nº 1391/2014 – fl. 56 do Processo nº 65679822/2014, respectivamente, ambos, 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 2013,
o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da
www.tce.es.gov.br

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.
[...]

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 Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José RiQuinta-feira, 28 de junho de 2018
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beiro e Lucas Simas Mattos, 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 as multas imputadas 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
Diário Oficial de Contas

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
do débito/responsabilidade dos Senhores Ademir Ferreira da Cruz, Eduardo José Ribeiro e Lucas Simas Matwww.tce.es.gov.br

tos, 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
Conselheiro Relator em Substituição

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00958/2018-3
PROCESSOS TC: 06315/2010-1, 03042/2009-1
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONVERTIDA
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
RESPONSÁVEIS: EVILÁZIO SARTÓRIO ALTOÉ, JOSÉ ALBERTO DE JESUS, ADRIANO FÁBIO ALTOÉ, SOLIMARCOS GAIGHER, PEDRO JADIR BONNA, CLAUDINA ANTONIA FARDIN E PROTECTOR ENGENHARIA, SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO LTDA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – MULTA – RESSARCIMENTO – QUITAÇÃO – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE
DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Relatório de Auditoria,
convertida em Tomada de Contas Especial, realizada na
Prefeitura Municipal de Jaguaré, referente ao exercício
de 2009, sob a responsabilidade do Sr. Evilázio Sartório
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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Altoé.

xa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:

Cumpridas as diligências necessárias, foram os autos submetidos a apreciação pelo Plenário desta Egrégia Corte
de Contas, que nos termos do Acórdão TC 1178/2014
(fls. 1381/1436), imputou ressarcimento ao Sr. Evilázio
Sartório Altoé e à Empresa Protector Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, solidariamente,
a quantia equivalente a 6.741 VRTE’s; multa pecuniária
ao Sr. Evilázio Sartório Altoé, no valor de 3.000 VRTE’s,
bem como multa proporcional equivalente a 30% do valor do dano causado ao erário, fixada em 2.022,594 VRTE’s; multa pecuniária ao Sr. José Alberto de Jesus, no valor de 1.500 VRTE’s; multa pecuniária aos Srs. Solimarcos
Gaigher, Pedro Jadir Bonna, Adriano Fábio Altoé e Claudina Antonia Fardin Sossai, no valor de 1.000 VRTE’s.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR

Ato contínuo, conforme se extrai das Decisões TC
6494/2015, 1079/2016, 3500/2016, 2228/2017 e
0261/2018, foram concedidas as respectivas quitações
aos seguintes responsáveis: Evilázio Sartório Altoé (multas e ressarcimento), Adriano Fábio Altoé, Empresa Protector Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho Ltda e Solimarcos Gaigher.
Sendo assim, das multas e ressarcimento imputados nos
termos do Acórdão TC 1178/2014, restaram inadimplentes: José Alberto de Jesus, Pedro Jair Bonna e Claudina
Antonia Fardin.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 do Regimento Interno do TCEES,
aprovado pela Resolução TC 261/2013, o Ministério Público Especial de Contas, pronunciou-se por meio do Parecer 1112/2018-1 (fls. 1962/1964), no qual consignou
as medidas adotadas para cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baiDiário Oficial de Contas

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.
Dos Pedidos:
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas:
I – a retificação da Decisão TC-00261/2018-6 no que concerne aos responsáveis José Alberto de Jesus, Pedro Jadir Bonna e Claudina Antonia Fardin Sossai, haja vista
que no Parecer 07327/2017-6 somente consta o pedido
de quitação em relação a Solimarcos Gaigher em razão
do recolhimento integral da multa aplicada;
www.tce.es.gov.br

II – seja determinado o arquivamento do feito, conforme art. 330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/
responsabilidade de José Alberto de Jesus, Pedro Jadir
Bonna e Caudina Antonia Fardin Sossai, 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 suscita pela retificação da
Decisão TC 0261/2018, bem como 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
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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– Edição nº 1032, p.75), houve delegação de competência aos relatores para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabendo a este Relator decidir nos presentes autos.

mente atualizado monetariamente e acrescido dos ju-

Assim, ao analisar os termos da Decisão TC 0261/20166, constata-se que foi deliberado no seu dispositivo 1.2
o arquivamento dos presentes autos, sem baixa do débito/responsabilidade aos responsáveis cuja quitação já
foi concedida, conforme mencionado anteriormente.

CEES.

Diante deste viés, entendo ser necessária a retificação
da Decisão supracitada, excluindo-se os nomes dos responsáveis, aos quais, já fora concedida a respectiva quitação.

ros legais, para a devida quitação ou o cancelamento da

PROCESSOS TC: 02901/2018-2, 03022/2012-2

CDA/título executivo, hipótese que ensejará o desarqui-

ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

vamento do processo, nos termos do art.331, II do RIT-

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA

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 bai-

Ademais, 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.

xa do débito/responsabilidade dos Senhores José Alber-

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, salientando-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.

da Decisão 0261/2018-6, excluindo-se no dispositivo

Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar,
a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidaDiário Oficial de Contas

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00959/2018-8

to de Jesus, Pedro Jadir Bonna e a Sra. Claudina Antonia Fardin, 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, com fulcro no art. 288, inciso XVII,
da Resolução nº 261/2013, a RETIFICAÇÃO dos termos
1.2, os nomes de Evilázio Sartório Altoé, Adriano Fábio
Altoé e a Empresa Protector Engenharia, Segurança e
Medicina do Trabalho Ltda.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros, conforme solicitado.
Vitória, 25 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
www.tce.es.gov.br

RESPONSÁVEIS: MÁRCIO JOSÉ PEREIRA MARTINS E VICTOR BELIZÁRIO COUTO
RECORRENTE: MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS (LUCIANO VIEIRA)
EMBARGOS DE declaração – CONHECER – DAR PROVIMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração,
opostos pelo Parquet de Contas, em face da Decisão Monocrática 262/2018-1, exarada nos autos do Processo TC
3022/2012, que ao conceder quitação à Sra. Lenilce Carvalho Barreto, determinou o arquivamento daqueles autos, sem a baixa do débito/responsabilidade dos Senhores Márcio José Pereira Martins e Victor Belizário Couto.
Contudo, o Parquet de Contas aponta a existência de
controvérsia na sobredita decisão, ao que dispõe o item
1.2, que delibera pelo arquivamento daqueles autos, ao
invés de ser devolvido ao Ministério Público Especial de
Contas, para o devido prosseguimento do feito.
Sendo assim, o Órgão Ministerial, em síntese, almeja o
provimento do recurso, para que seja reformada a Decisão impugnada, arguindo o acolhimento de suas razões
recursais.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artiQuinta-feira, 28 de junho de 2018
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go 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto Relatório.
Decido.
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração de
pretensa controvérsia constante na Decisão 0262/20181, exarada nos autos do Processo TC 3022/2012, que determinou o arquivamento daqueles autos, sem a baixa do débito/responsabilidade dos Senhores Márcio José Pereira Martins e Victor Belizário Couto, sendo que o
correto, seria proceder com a devolução daqueles autos
ao Ministério Público Especial de Contas, para o devido
prosseguimento.
Assim, deve, pois, o presente recurso ser analisado em
cotejo com a documentação constante dos autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
O doutor representante do Parquet de Contas assim se
manifestou, verbis:
[...]
III –DO REQUERIMENTO
Posto isso, o Ministério Público de Contas requer sejam
acolhidos e providos os presentes embargos de declaração para expurgar o item 1.2 da v. decisão embargada, às fls. 340, que trata do arquivamento do feito sem
baixa no debito/responsabilidade de Márcio José Pereira Martins e Victor Belisário Couto. – g.n.
Desta maneira, antes de se enfrentar o mérito recursal,
devem ser analisados os requisitos de admissibilidade.
2. DA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS:
Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurDiário Oficial de Contas

so foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na
data de 27/03/2018, iniciando-se a contagem do prazo
recursal, nos termos do Parágrafo Único, do Art. 62, da
LC nº 621/2012, em 21/03/2018, conforme comprovante de recebimento no verso de fl. 343, acostada nos autos do Processo TC 3022/2012, em apenso.
Assim, nota-se a tempestividade do presente recurso,
com supedâneo no Art. 411, § 2º, do Regimento Interno,
Resolução TC nº 261/2013, c/c o Art. 157, da Lei Complementar nº 621/2012.
Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
3. DO MÉRITO:
O embargante alega que houve contradição quanto a deliberação pelo arquivamento dos autos do Processo TC
3022/2012, devendo, pois, ser retirado o item 1.2 da v.
decisão embargada.
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, a
teor do disposto no art. 1.024, § 2º do Novo Código de
Processo civil – NCPC, bem como os termos 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.
Além disso, conforme se depreende 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
www.tce.es.gov.br

2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75),
houve delegação aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, sendo este
o caso dos autos.
Assim sendo, verifica-se que de fato houve contradição
quanto à deliberação pelo arquivamento daqueles autos, isto, pois, conforme se extrai do Parecer Ministerial,
acostado às fls. 322 – Proc. TC 3022/2012, e, observando que este Relator acompanhou o posicionamento ministerial, deve ser excluído o item 1.2 da v. decisão embargada.
4. 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,
DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, em razão da contradição ora analisada, e determino
a exclusão do item 1.2 da Decisão 0262/2018-1, exarada nos autos do Processo TC 3022/2012, devendo aqueles autos retornarem para o Ministério Público Especial
de Contas para fiscalização e monitoramento da execução do v. Acórdão 1179/2014, quanto as multas imputadas aos Senhores Márcio José Pereira Martins e Victor
Belisário Couto.
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
Conselheiro Relator em Substituição
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00966/2018-8
PROCESSOS TC: 02899/2018-9, 07561/2014-1
ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

É o sucinto Relatório.

INTERESSADO: AMILCK DE SOUZA COSTA, KÁTIA CILENE
DOS SANTOS FÉLIX, JAIR CORREA

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração de pretensa controvérsia constante na Decisão
TC 0263/2018-5, exarada nos autos do Processo TC
7561/2014, que determinou o arquivamento daqueles
autos, sem a baixa do débito/responsabilidade da Sra.
Kátia Cilene dos Santos Félix, sendo que o correto, seria
proceder com a devolução daqueles autos ao Ministério Público Especial de Contas, para o devido prosseguimento do feito.

RECORRENTE: MEMBROS DO MINISTEIO PÚBLICO DE
CONTAS
EMBARGOS DE declaração – CONHECER – DAR PROVIMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:

Decido.

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração,
opostos pelo douto Parquet de Contas, em face da Decisão 263/2018-5, exarada nos autos do Processo TC
7561/2014, que ao conceder quitação ao Sr. Amilck de
Souza Costa, determinou o arquivamento daqueles autos, sem a baixa do débito/responsabilidade da Sra. Kátia Cilene dos Santos Félix.

Assim, deve, pois, o presente recurso ser analisado em
cotejo com a documentação constante dos autos.

Contudo, o douto Parquet de Contas aponta a existência de controvérsia na sobredita decisão, ao que dispõe
o item 1.2, que delibera pelo arquivamento daqueles autos, ao invés de ser devolvido ao Ministério Público Especial de Contas, para o devido prosseguimento do feito.

III –DO REQUERIMENTO

Sendo assim, o douto Parquet de Contas, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformada
a Decisão impugnada, arguindo o acolhimento de suas
razões recursais.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
Diário Oficial de Contas

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
O doutor representante do Parquet de Contas assim se
manifestou, verbis:
[...]
Posto isso, o Ministério Público de Contas requer sejam
acolhidos e providos os presentes embargos de declaração para expurgar o item 1.2 da v. decisão embargada, às fls. 525, que trata do arquivamento do feito sem
baixa no debito/responsabilidade de Kátia Cilene dos
Santos Félix. – g.n.
Desta maneira, antes de se enfrentar o mérito recursal,
devem ser analisados os requisitos de admissibilidade.
2. DA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS:
www.tce.es.gov.br

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na
data de 27/03/2018, iniciando-se a contagem do prazo
recursal, nos termos do Parágrafo Único, do Art. 62, da
LC nº 621/2012, em 21/03/2018, conforme comprovante de recebimento no verso de fl. 528, acostada nos autos do Processo TC 7561/2014, em apenso.
Assim, nota-se a tempestividade do presente recurso,
com supedâneo no Art. 411, § 2º, do Regimento Interno,
Resolução TC nº 261/2013, c/c o Art. 157, da Lei Complementar nº 621/2012.
Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
3. DO MÉRITO:
O embargante alega que houve contradição quanto a deliberação pelo arquivamento dos autos do Processo TC
7561/2014, devendo, pois, ser expurgado o item 1.2 da
v. decisão embargada.
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, a
teor do disposto no art. 1.024, § 2º do Novo Código de
Processo civil – NCPC, bem como os termos 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.
Além disso, conforme se depreende 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
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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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),
houve delegação aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, sendo este
o caso dos autos.
Assim sendo, verifica-se que de fato houve contradição
quanto à deliberação pelo arquivamento daqueles autos, isto, pois, conforme se extrai do Parecer Ministerial,
acostado às fls. 515 – Proc. TC 7561/2014, e, observando que este Relator acompanhou o posicionamento ministerial, deve ser excluído o item 1.2 da v. decisão embargada.
4. 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,
DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, em razão da contradição ora analisada, e determino
a exclusão do item 1.2 da Decisão 0263/2018-5, exarada
nos autos do Processo TC 7561/2014, devendo aqueles
autos retornarem para o Ministério Público Especial de
Contas para fiscalização e monitoramento da execução
do v. Acórdão 876/2016, quanto a condenação imposta
à Sra. Kátia Cilene dos Santos Félix.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros, conforme solicitado.
Vitória, 25 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
Diário Oficial de Contas

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00967/2018-2

nos seguintes termos:

PROCESSO TC: 06886/2013-8

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR

ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – AUDITORIA

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.

JURISDICIONADO: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES
RESPONSÁVEL: JOSÉ TADEU MARINO
INTERESSADO: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES
AUDITORIA ORDINÁRIA – QUITAÇÃO – DEVOLVER AO
MPEC PARA REGISTROS – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTIUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA
Cuidam os presentes autos de Relatório de Auditoria Ordinária, realizada no Fundo Estadual de Saúde – FES, referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do
Sr. José Tadeu Marino.
O Acórdão TC – 1092/2017 - Plenário, às fls. 1375/1391,
aplicou multa pecuniária, no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), à Associação Evangélica Beneficente Espírito
Santense.
Infere-se da Certidão, de fl. 1400, que o trânsito em julgado do Acórdão supracitado ocorreu em 22/02/2018, e
que, conforme Termo de Verificação 048/2018-5, expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas, houve o recolhimento da multa aplicada à Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense.
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 2500/2018-1
(fl. 1458), no qual pugnou pela quitação a responsável,
www.tce.es.gov.br

O Acórdão TC – 1092/2017 - Plenário condenou Associação Evangélica Beneficiente Espírito Santense – AEBES em multa pecuniária individual no valor de R$
3.000,00 (três mil reais).
Infere-se da informação as fls. 1400 que o trânsito
em julgado do acórdão supracitado consumou-se em
22/02/2018.
Consta às fls. 1454/1455 Termo de Verificação nº
48/2018 expedido pela Secretaria-Geral do Ministério
Público de Contas que certifica o recolhimento integral
do débito aplicado a responsável supramencionada.
Isso posto, com fulcro no art. 148 da Lei Complementar
621/2012, o Ministério Público de Contas pugna seja-lhe expedida a devida QUITAÇÃO a 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 pecuniQuinta-feira, 28 de junho de 2018
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ária aplicada à Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense foi paga, conforme Termo de Verificação nº
0048/2018-5 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), houve delegação aos relatores
da competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabendo 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, 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:
Diário Oficial de Contas

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 Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES e
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo,
nos termos do art. 330, inc. 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, 25 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00969/2018-1
PROCESSO TC: 05145/2004-9
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
RESPONSÁVEL: SAMUEL ZUQUI
AUDITORIA ESPECIAL – EXERCÍCIO 2001 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIÚMA – 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, realizada na Prefeitura Municipal de Piúma, exercício de 2001,
sob a responsabilidade do Sr. Samuel Zuqui.
O Acórdão TC – 191/2009, imputou multa pecuniária ao
gestor, Sr. Ruzerte Samuel Zuqui, no valor corresponwww.tce.es.gov.br

dente a 750 (setecentos e cinquenta) VRTE’s.
Infere-se da informação, de fl. 200, que o prazo para recurso/pagamento do acórdão supracitado consumou-se,
em 27/07/2009, sendo que a multa imputada ao gestor
foi inscrita em Dívida Ativa (CDA nº 5884/2009, conforme fl. 28, do Processo 47474777/2009, 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 2547/2018-8 (fls. 290/292), 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.
[...]
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 à inviabilidade do
protesto extrajudicial da CDA nº5884/2009 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, conQuinta-feira, 28 de junho de 2018
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forme 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. – 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.

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), houve delegação de competência 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.

1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

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.

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,

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 RIT-
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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. Samuel Zuqui, 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, 25 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00987/2018-1
PROCESSOS TC: 00962/2018-5, 03070/2013-1
ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
INTERESSADO: JAVAN DE OLIVEIRA SILVA
RECORENTE: MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS (LUCIANO VIEIRA)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTIUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, em face do Acórdão TC – 1094/2017 e Parecer Prévio TC – 115/2017, constantes do Processo TC
3070/2013-1, em apenso, que aprovou a Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Ibitirama, relativa ao exercício de 2012.
O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que sejam reformados o Acórdão e Parecer Prévio guerreado, arguindo o acolhimento de suas razões
recursais, bem como considerar irregulares as contas relativas ao exercício de 2012.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.

Decisão Plenária TC nº 14/2016, tempestivo é o presente recurso, na forma do § 2º do art. 405, do Regimento
Interno, Resolução TC nº 261/2013.
Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Recurso de
Reconsideração, por estarem preenchidos os requisitos
de admissibilidade.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao Núcleo
de Controle Externo competente, a fim de que promova a instrução regular, em face dos atos e fatos constantes destes autos.
Vitória, 26 de Junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

É o sucinto Relatório.
Decido.
Em tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração
em apreço, necessário é analisar se presentes estão os
requisitos para seu processamento.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso de reconsideração foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de 23/01/2018, tendo o acórdão e parecer prévio recorridos, sido publicado no Diário Oficial, na data de 21/11/2017, assim, considerando
que os prazos processuais foram suspensos entre a data
de 21/12/2017 a 21/01/2018, nos termos do art. 3º da
Diário Oficial de Contas

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00286/2018-6
PROCESSOS TC: 09069/2017-1, 06096/2015-6
ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
JURISDICIONADO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE SÃO MATEUS – FMASSM
RECORRENTE: KÁTIA QUARESMA GOMES
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTIUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
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Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Kátia Quaresma Gomes, em face do Acórdão
TC 1075/2017, constante do Processo TC 6096/2015,
em apenso, que ao julgar irregular a Prestação de Contas Anual do Fundo de Assistência Social de São Mateus,
aplicou-lhe multa pecuniária, no valor de R$ 3.000,00.
A recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado o acórdão guerreado,
arguindo o acolhimento de suas razões recursais, bem
como sejam julgadas improcedentes as irregularidades
apontadas no Processo TC 6096/2015.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto Relatório.
Decido.
Em tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração
em apreço, necessário é analisar se presentes estão os
requisitos para seu processamento.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso de reconsideração foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de 29/11/2017, tendo o acórdão recorrido, sido publicado no Diário Oficial, na data
de 31/10/2017, assim, tempestivo é o presente recurso,
na forma do § 2º do art. 405, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
Ademais, a recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Recurso de
Reconsideração, por estarem preenchidos os requisitos
de admissibilidade.

recer Prévio TC – 132/2017, constante do Processo TC
3792/2016, em apenso, que recomendou a rejeição das
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, relativa ao exercício de 2015, sob a gestão do recorrente.

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao Núcleo
de Controle Externo competente, a fim de que promova a instrução regular, em face dos atos e fatos constantes destes autos.

O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado o Parecer Prévio guerreado,
arguindo o acolhimento de suas razões recursais, bem
como considerar regulares as contas relativas ao exercício de 2015.

Vitória, 26 de Junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00972/2018-3
PROCESSOS
TC:
02758/2018-7,
03798/2015-9, 03797/2015-4

03792/2016-1,

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
RECORRENTE: ANTÔNIO LIDINEY GOBBI
ADVOGADOS: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 14786-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTIUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Lidiney Gobbi, em face do PaDiário Oficial de Contas

2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Recurso de
Reconsideração, por estarem preenchidos os requisitos
de admissibilidade.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao Núcleo
de Controle Externo competente, a fim de que promova a instrução regular, em face dos atos e fatos constantes destes autos.
Vitória, 26 de Junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

É o sucinto Relatório.
Decido.
Em tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração
em apreço, necessário é analisar se presentes estão os
requisitos para seu processamento.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso de reconsideração foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de 21/03/2018, tendo o acórdão recorrido, sido publicado no Diário Oficial, na data
de 20/02/2018, assim, tempestivo é o presente recurso,
na forma do § 2º do art. 405, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
www.tce.es.gov.br

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00924/2018-4
PROCESSO TC: 05438/2018-7
ASSUNTO: RECURSO INOMINADO
RECORRENTE: MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS (HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
RECURSO INOMINADO – NÃO CONHECER – AUSÊNCIA
DE INTERESSE DE AGIR – TRINÔMIO: NECESSIDADE –
UTILIDADE E ADEQUAÇÃO – NÃO CONHECER DE EVENTUAL REPRESENTAÇÃO - PREJUDICADA A ANÁLISE DO
PEDIDO DE CONCESSÃO DA LIMINAR - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso Inominado, interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, subsQuinta-feira, 28 de junho de 2018
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crita por seu Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, em face de Decisão/despacho 25209/2018, expedida pelo Conselheiro Presidente deste Tribunal de Contas, nos autos do Processo TC 424/2018, em 25/05/2018,
que determinou o retorno do servidor efetivo Walter Junior Cabral de Lima ao órgão de origem (DER-ES), tendo
em vista o término do Convênio de Cessão DER/ES/Nº
02/2013, celebrado com o Tribunal de Contas.
O referido processo administrativo tem por escopo a
prorrogação do convênio, visando a continuidade da cessão do mencionado servidor para atuar junto ao Ministério Público Especial de Contas, notadamente, perante a
3ª Procuradoria de Contas.
Insurge-se o recorrente em face da r. decisão, em síntese, argumentando que “considerando o fumus boni iuris extraído dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados em relação às nulidades dos atos administrativos com conteúdo decisório praticados pelo Diretor-Geral de Secretaria (Despacho 24799/2018), pelo Procurador-geral do MPC-ES (Despacho 24933/2018) e pelo Conselheiro Presidente (Despacho 25209/2018), bem
como o periculum in mora decorrente da proximidade
do prazo previsto inicialmente para o término do Convênio de Cessão DER/ES/Nº 002/2013, previsto para se encerrar em 20/06/2018, atribua efeito suspensivo à decisão do Presidente do TCE-ES, materializada no Despacho
25209/2018, e determine a adoção das medidas necessárias à prorrogação provisória do Convênio de Cessão
DER/ES/Nº 02/2013, até deliberação final do presente
recurso” e no mérito, pretende a anulação do Despacho 25209/2019.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
Diário Oficial de Contas

para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
Decido:
Em se tratando de Recurso Administrativo, apresentado
em face do Despacho 24799/2018, do Diretor Geral, do
Despacho 24933/2018, do Procurador-Geral do MPC-ES
e do Despacho 25209/2018, do Conselheiro Presidente,
que determinou o retorno do servidor ao órgão de Origem onde se encontra lotado, razão pela qual se faz necessária a análise, em cotejo com os argumentos despendidos nestes autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que o Ministério Público
Especial de Contas, através da 3ª Procuradoria, apresentou recurso administrativo, dito recurso inominado, nos
seguintes termos, verbis:
[...]
2 Fundamentação jurídica
2.1 Da nulidade do ato do diretor-geral de secretaria do
TCE-ES (Despacho 24799/2018) de impedir que o Pedido de Prorrogação de Convênio, formulado pela 3ª Procuradoria de Contas, fosse apreciado pela Presidência
do TCE-ES
O ato do diretor-geral de secretaria do TCE-ES, reputado
nulo por este órgão ministerial, restou materializado por
meio do Despacho 24799/2018, datado de 24/05/2018,
mediante o qual a Diretoria Geral de Secretaria – DSG
deixou de submeter o Pedido de Prorrogação de Convênio à Presidência do TCE-ES e devolveu o Processo TC
www.tce.es.gov.br

424/2018 com os argumentos necessários não apenas
à elaboração de manifestação do procurador-geral do
MPC-ES contrária a prorrogação do convênio de cessão
do servidor da 3ª Procuradoria de Contas, mas também
aptos a impedir a análise do Pedido de Prorrogação de
Convênio por parte do presidente do TCE-ES, atuando,
portanto, com o mesmo protagonismo verificado no caso do pedido de renovação do convênio da cessão da
servidora do gabinete do conselheiro Rodrigo Chamoun,
porém, dessa vez, ignorando a pleito da autoridade solicitante:
[...]
As competências da Diretoria Geral de Secretaria – DGS
são extraídas dos art. 2º, inciso IV, 8º, 35 da Lei Complementar Estadual 621/2012, e dos art. 45, inciso I, alínea
a, e 46 do Regimento Interno do TCE-ES
De acordo com o art. 46, inciso IX, do Regimento Interno do TCE-ES, compete à Diretoria Geral de Secretaria –
DGS, “gerir e acompanhar a execução de convênios e de
acordos de cooperação técnica, diretamente ou por delegação, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente e de acordo com as deliberações do Tribunal”.
Colhe-se do referido dispositivo que o gerenciamento e
o acompanhamento da execução dos convênios de cessão de servidores, a exemplo do Convênio de Cessão
DER/ES/Nº 002/2013, insere-se nas atribuições da Diretoria Geral de Secretaria – DGS, seja de forma direta ou
por delegação, observadas as diretrizes estabelecidas
pela Presidência do TCE-ES.
Percebe-se, no entanto, que a competência da DGS para
gerenciar e acompanhar se limita à execução do convênio, uma vez que a atribuição legal para a sua celebração
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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e aditamento incumbe com exclusividade ao presidente
do TCE-ES, ou ao seu substituto legal, nos termos do art.
13, inciso IX, da Lei Complementar Estadual 621/2012, e
do art. 20 do Regimento Interno do TCE-ES, uma vez que
as competências previstas nos incisos V e XXV deste artigo não comportam delegação para a DGS. De acordo
com os art. 29, inciso XII, e 35, inciso V, do Regimento Interno do TCE-ES, apenas conselheiros e auditores substitutos de conselheiros podem substituir o presidente na
representação do TCE-ES que envolvam a assunção de
obrigações.
Acrescente-se, por oportuno, que o art. 50 do Regimento Interno do TCE-ES estabelece que os gabinetes do Vice-Presidente, Corregedor, Ouvidor, Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal, estruturados e organizados conforme ato normativo próprio, subordinam-se, tecnicamente, aos respectivos titulares, vinculando-se, administrativamente, à Presidência do Tribunal, e não à Diretoria Geral de Secretaria. No âmbito do MPC-ES, apenas a Secretaria do Ministério Público de Contas – SMPC vincula-se administrativamente à DGS, nos termos do art. 51 do Regimento Interno.
Diante da ausência de competência da Diretoria Geral de
Secretaria – DGS para apreciar o denominado Pedido de
Prorrogação de Convênio endereçado pela 3ª Procuradoria de Contas à Presidência do TCE-ES, a conduta legalmente esperada seria a DGS submeter o pleito ministerial ao órgão competente, isto é, à Presidência do TCE-ES.
No entanto, como o Despacho 23805/2018, preferido
pelo procurador geral do MPC-ES, não contemplou manifestação expressa sobre o interesse da instituição em
renovar a cessão do servidor, haja vista constar nos auDiário Oficial de Contas

tos apenas a manifestação da 3ª Procuradoria de Contas
no sentido de prorrogar a cessão do servidor, posicionamento que – inexplicavelmente e de maneira inédita no
tocante a todas as cessões operadas no âmbito do Tribunal de Contas – aparenta não interessar à administração
do Tribunal de Contas, a DGS se viu obrigada a devolver
o feito ao procurador-geral com os argumentos necessários à elaboração de manifestação ministerial apta a impedir não apenas a renovação do convênio de cessão,
mas também a apreciação do Pedido de Prorrogação de
Convênio por parte da Presidência do TCE-ES, conquanto
não existam dúvidas quanto ao caráter solidário de eventual delegação de competência por parte do presidente
da Corte de Contas, à luz do que preceitua o parágrafo
único do art. 20 do Regimento Interno do TCE-ES.
Para tanto, serviu-se a DGS do artifício de informar que
“não tem atribuição para deliberar acerca do pedido formulado na CI em comento”, sem, no entanto, encaminhar o feito à Presidência do TCE-ES. De forma contraditória, em razão da ausência de atribuição para apreciar o Pedido de Prorrogação de Convênio, decidiu remeter o Processo TC 424/2018 de volta ao procurador-geral
do MPC-ES com as instruções necessárias à apreciação
do feito pela Presidência do TCE-ES, em especial o argumento de que “o ato de cessão é privativo das autoridades máximas de cada ente”, ou seja, do procurador-geral do MPC-ES.
Esclareça-se que, por meio do aludido Pedido de Prorrogação de Convênio (Despacho 19555/2018), este órgão ministerial requereu ao presidente do TCE-ES que,
na qualidade de representante legal desta Corte de Contas, apenas formulasse – leia-se: repassasse – ao diretor-geral do DER-ES o referido pedido de prorrogação do
www.tce.es.gov.br

convênio de cessão, considerando-se, naturalmente, aspectos alusivos à competência do presidente do TCE-ES,
a exemplo das questões financeiras envolvidas, as quais,
certamente, não representam óbice à renovação do convênio de cessão do servidor do MPC-ES, notadamente
em razão da existência de reserva orçamentária específica para cobrir as despesas do convênio em questão:
[...]
Em outras palavras, o envio do Pedido de Prorrogação
de Convênio à Presidência do TCE-ES tratou-se de mera formalidade de encaminhamento, tendo em vista o
fato de o Ofício 429/2018 – DER/ES-DG ter sido endereçado apenas ao presidente do TCEES, autoridade que
representa esta Corte de Contas em seus relacionamentos externos, sendo responsável pela resposta ao citado ofício com a manifestação do MPC-ES sobre o interesse em renovar ou não o convênio de cessão do servidor.
Observe-se que a 3ª Procuradoria de Contas não requereu ao presidente do TCE-ES que se manifestasse, especificamente, sobre o interesse da Corte de Contas na prorrogação do convênio de cessão do aludido servidor, de
modo que o trâmite natural do Processo TC 424/2018
seria a DGS submeter o Pedido de Prorrogação de Convênio à Presidência do TCE-ES para que esta oficiasse ao
DER-ES reproduzindo a manifestação de vontade externada por este órgão ministerial (...)
Por fim, no que tange aos argumentos da DGS de que
o “Ofício 429/2018 informa que o servidor deverá retornar ao quadro do DER-ES com o fim da cessão em
20/05/2018” e de que “o ato de cessão é privativo das
autoridades máximas de cada ente”, seu enfrentamento será realizado na sequência, por ocasião da demonsQuinta-feira, 28 de junho de 2018
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tração da nulidade do Despacho 24933/2018, da lavra do procurador-geral do MPC-ES, e do Despacho
25209/2018, proferido pelo presidente do TCE-ES.
2.2 Da nulidade do ato do procurador-geral do MPC-ES
(Despacho 24933/2018) de sobrepor sua vontade à do
titular da 3ª Procuradoria de Contas, no que tange, especificamente, à manifestação de interesse necessária
à prorrogação de convênio de cessão de servidor ocupante de cargo de confiança lotado no gabinete da 3ª
Procuradoria de Contas.
Por meio do Despacho 24933/2018, o eminente procurador-geral do MPC, com fundamento no art. 4º, inciso
I, da Lei Complementar Estadual 451/2008, dispositivo
que, certamente, não lhe atribui competência para interferir na escolha dos servidores que compõem as assessorias dos demais procuradores especiais de contas,
conforme será demonstrado adiante, informou à Diretoria Geral de Secretaria – DGS “que não há interesse dessa
instituição na renovação do convênio em questão”, desconsiderando completamente o Pedido de Prorrogação
de Convênio formulado pela 3ª Procuradoria de Contas
por meio do Despacho 19555/2018, atitude que se revela em sintonia com o argumento que lhe fora sugerido pela DGS. Conforme já citado, entendeu o ilustre procurador-geral que a manifestação de interesse quanto à
manutenção dos servidores ocupantes de cargos de confiança dos demais procuradores de contas constitui ato
discricionário que se insere na competência privativa do
procurador-geral e não dos titulares de cada procuradoria de contas:
[...]
2.3 Da nulidade da decisão do presidente do TCE-ES
(Despacho 25209/2018) de manifestar ausência de inDiário Oficial de Contas

teresse da Corte de Contas na renovação do convênio
de cessão de servidor do MPC-ES com base em informações produzidas mediante violação do devido processo legal e com o propósito de impedir a apreciação
do Pedido de Prorrogação de Convênio formulado pela
3ª Procuradoria de Contas.
Em 25/05/2018, por meio do Despacho 25209/2018,
o presidente do TCE-ES deixou de apreciar o Pedido de
Prorrogação de Convênio formulado pela 3ª Procuradoria de Contas e, com base nas informações constantes nos autos, na manifestação de vontade exarada pelo
procurador-geral do MPC-ES, produzida mediante violação das prerrogativas do procurador titular da 3ª Procuradoria de Contas, e no teor do Ofício 429/2018 – DER/
ES-DG, deixou de comunicar ao DER-ES o real interesse deste órgão ministerial na renovação do Convênio de
Cessão DER/ES/Nº 02/2013 – ao contrário da conduta
adotada pela Presidência do TCE-ES em relação a todos
os pleitos análogos, formulados por outras autoridades
da Corte de Contas – e determinou o retorno do servidor
cedido ao órgão de origem em 20/06/2018:
[...]
Observe-se, de plano, que o despacho da Presidência do
TCE-ES determina que seja dada ciência da decisão apenas ao servidor cedido, ignorando completamente este
órgão ministerial e o próprio procurador-geral do MPC-ES, inclusive para fins de exercício da prerrogativa do
Parquet de Contas de interpor recurso contra as decisões
do presidente do TCE-ES68, confirmando a conveniência
da atuação do procurador-geral do MPC-ES aos interesses da direção do Tribunal de Contas.
[...]
www.tce.es.gov.br

Ainda em relação ao ofício do diretor-geral do DER-ES,
o fato de o servidor encontrar-se cedido a outra instituição demandaria, no mínimo, a apresentação de justificativas institucionais para a impossibilidade de prorrogação do convênio, o que infelizmente não ocorreu.
A prevalecer a hipótese de manifestação implícita pela impossibilidade de renovação da cessão, tal conduta decorreria do uso do poder discricionário do diretor-geral da autarquia rodoviária, necessariamente pautado na satisfação do interesse púbico, de por fim ao convênio de cessão do servidor.
Ocorre que, no exercício do poder discricionário que
deve orientar a escolha pela renovação ou não do convênio em tela, deve-se levar em consideração a análise
dos mesmos pressupostos que ensejaram a cessão do
servidor, de modo a verificar qual das opções apresentadas (renovar ou não renovar o convênio) melhor satisfaz o interesse público.
Importante salientar que, para o prudente exercício do
juízo discricionário quanto à renovação do convênio de
cessão, há que se considerar, necessariamente, os interesses de ambas as instituições envolvidas – infelizmente não realizado pelo diretor-geral do DER-ES –, o
que pressupõe garantir ao cessionário a oportunidade
de apresentar eventual interesse na renovação do convênio. É nesse contexto que se inseriu o Pedido de Prorrogação de Convênio formulado pela 3ª Procuradoria de
Contas, infelizmente ignorado pelo procurador-geral do
MPC-ES, pela Diretoria Geral de Secretaria e pela Presidência do TCE-ES.
Ainda sobre o poder discricionário do diretor-geral do
DER-ES de supostamente ter manifestado ausência de
interesse institucional na renovação do convênio de cesQuinta-feira, 28 de junho de 2018
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são, o seu exercício, deve ser acompanhado da apresentação de motivação destinada ao órgão cessionário, exigência normativa que não foi contemplada no ofício em
questão.
[...]
Portanto, da afirmação do diretor-geral do DER-ES de
que o servidor “deverá retornar ao quadro de servidores
deste DER-ES” (Conclusão), pautada apenas nos termos
do instrumento do convênio de cessão (Premissas nº 1 e
2), isto é, sem que tenha sido apresentada motivação específica para a impossibilidade de prorrogação do convênio, não se pode fazer inferências sobre uma vontade implícita do gestor público de por fim à cessão, sob pena de
nulidade do ato por ausência de motivação, mesmo tratando-se de ato discricionário.
Acrescente-se que contra a referida interpretação restritiva do ofício do diretor-geral do DER-ES cabe recurso ao
Conselho de Administração do DER-ES, com fundamento
nos art. 11 e 12, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar
Estadual 381/2007.
Por essas razões, este órgão ministerial entende que o
Ofício 429/2018 DER/ES-DG não inviabilizou a prorrogação do convênio de cessão do servidor, sob pena de
nulidade do referido ato.
3 Pedidos
3.1 Considerações finais
Isso posto, CONSIDERANDO que o MPC-ES, por intermédio da 3ª Procuradoria de Contas, ajuizou o Mandado
de Segurança 0005768-78.2018.8.08.0000 contra atos
reputados ilegais e com abuso de poder praticados pelo procurador-geral do MPC-ES e pelo conselheiro presidente do TCE-ES, consistentes, em síntese, e respectivaDiário Oficial de Contas

mente (vide item 1.1):

gação do convênio de cessão;

a) na inclusão em pauta de sessão pública de processo
com a chancela de sigiloso (Processo TC 9148/2017) e na
sua apreciação pelo Plenário do TCEES sem a presença
obrigatória de representante do MPC-ES, conforme exige a legislação; e

CONSIDERANDO que a ausência de autonomia administrativa e financeira plena impede que o MPC-ES disponha de quadro de pessoal próprio, motivo pelo qual possui apenas servidores comissionados no seu corpo técnico de assessoramento, todos indicados pelos procuradores especiais de contas titulares de cada Procuradoria
e nomeados pelo presidente do TCE-ES, por se tratar de
ato administrativo complexo;

b) na avocação irregular do Processo TC 9148/2017 por
parte do procurador geral do MPC-ES e no indeferimento de requerimento formulado pela 3ª Procuradoria de
Contas.
CONSIDERANDO que as ilegalidades verificadas nos atos
que foram objeto da mencionada ação mandamental
voltaram a ser praticadas pelas mesmas autoridades em
relação a este órgão ministerial;
CONSIDERANDO que, por meio do Despacho 1325/2018,
datado de 15/01/2018, portanto em momento anterior
ao ajuizamento do mencionado mandado de segurança,
o presidente do TCE-ES autorizou a realização de reserva orçamentária com a finalidade específica para cobrir
as despesas decorrentes do Convênio de Cessão DER-ES
02/2013 até dezembro de 2018, evidenciando a intenção da Corte de Conta de prorrogar o convênio de cessão do servidor lotado na 3ª Procuradoria de Contas (vide item 1.2);
CONSIDERANDO a necessidade da 3ª Procuradoria de
Contas de dar continuidade aos trabalhos viabilizados
por meio da colaboração técnica prestada pelo mencionado servidor, notadamente em razão da experiência adquirida no exercício do controle externo ao longo
dos cinco anos de atuação junto ao MPC-ES, circunstância que, à luz de critérios exclusivamente técnicos e impessoais, não apenas legitima, mas recomenda a prorrowww.tce.es.gov.br

CONSIDERANDO a prática rotineira e legítima adotada
por esta Corte de Contas, lastreada em permissivos legais, de estruturar os gabinetes de seus membros com
servidores de sua confiança, muitos dos quais por meio
da celebração de acordos de colaboração técnica ou de
convênios de cessão de servidores com os mais diversos órgãos do Estado do Espírito, inclusive de outros estados (vide cessão da servidora Juliana Simplício Morais
Nobre, cedida pelo MP-RN), conforme se colhe do quadro reproduzido a seguir, que apresenta a relação dos
servidores cedidos que se encontram atualmente à disposição do TCE-ES (Requisitados):
[...]
CONSIDERANDO que a própria Corte de Contas possui
inúmeros servidores cedidos a outros órgãos, inclusive
ocupando cargo de ordenador de despesas, como é o caso do secretário de estado de economia e planejamento
Regis Mattos Teixeira, conforme se colhe da relação abaixo, extraída do sistema e-tcees:
[...]
CONSIDERANDO que outros órgãos e Poderes do Estado
do Espírito Santo também se servem do instituto da cessão para complementar seu quadro de servidores, incluQuinta-feira, 28 de junho de 2018
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sive ocupando cargos em gabinetes de autoridades;
CONSIDERANDO que o convênio de cessão do servidor
da 3ª Procuradoria de Contas, Convênio de Cessão DER/
ES/Nº 02/2013, tem seu término previsto para ocorrer
em 20/06/2018, circunstância que denota a existência
do periculum in mora no caso em tela;
CONSIDERANDO a relevância dos fundamentos apresentados, bem como o fato de que o retorno do servidor ao DER-ES, especificamente neste momento e nas
circunstâncias em que está se tentando promover o fim
da cessão, certamente trará prejuízos de difícil reparação ao interesse público tutelado por este órgão ministerial, evidenciando a presença do fumus boni juris;
CONSIDERANDO que a próxima sessão administrativa
pública ordinária do Plenário do TCE-ES só ocorrerá em
03/07/2018, primeira terça-feira do mês, conforme se
extrai do art. 2º da Portaria N nº 69/2017, fato que autoriza o conselheiro relator deste Recurso a decidir monocraticamente sobre os pedidos liminares;
CONSIDERANDO que o retorno do servidor ao órgão de
origem provocará enormes transtornos de natureza técnica e administrativa à atuação deste órgão ministerial,
tendo em vista que um dos dois servidores remanescentes da 3ª Procuradoria de Contas encontra-se prestes a
entrar em gozo de licença-paternidade de 20 dias, seguida pelo gozo de férias de até 30 dias, o que reduz a equipe técnica a apenas um servidor no referido período, realidade simplesmente ignorada pelo procurador geral do
MPC-ES, haja vista sequer ter consultado este órgão ministerial sobre o interesse na prorrogação da cessão;
CONSIDERANDO a dificuldade de se conseguir um novo servidor que, além de desfrutar da confiança deste
Diário Oficial de Contas

membro do Parquet de Contas, detenha expertise técnica específica na especialidade área do controle externo,
notadamente no que tange à capacidade de formulação
de hipóteses de irregularidades para posterior validação,
inclusive mediante aplicação de procedimentos de análise de dados estruturados;
CONSIDERANDO que, em 17/01/2018, por meio do Ofício 2/2018/DGS, o presidente do TCE-ES, com fundamento na mesma expertise técnica, transpôs a distância
continental do nosso país para solicitar a cessão da servidora do Ministério Público Estadual do Rio Grande do
Norte Juliana Simplício Morais Nobre, ocupante do cargo
efetivo de nível médio de Técnico do Ministério Público –
Área Administrativa nomeada para o cargo comissionado de Adjunto Operativo1 no TCE-ES e atuando junto à
Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX:
[...]
CONSIDERANDO que a instauração de procedimento administrativo, no âmbito do MPC-ES, com o objetivo de
solucionar o conflito de atribuições surgido entre o procurador titular da 3ª Procuradoria de Contas e o procurador-geral do MPC-ES, possui aptidão jurídica para modificar o interesse manifestado pelo procurador-geral do
MPC-ES em relação à renovação do convênio de cessão
do servidor, repercutindo, portanto, na decisão da presidência do TCE-ES e autorizando o conselheiro relator a
proferir decisão liminar suspendendo os efeitos da referida decisão presidencial;
CONSIDERANDO a nulidade do Despacho 24799/2018,
datado de 24/05/2018, por meio do qual o diretor-geral de secretaria do TCE-ES deixou de submeter à Presidência do TCE-ES o Pedido de Prorrogação de Convênio formulado pela 3ª Procuradoria de Contas (Despawww.tce.es.gov.br

cho 19555/2018), devolvendo o Processo TC 424/2018
ao procurador-geral do MPC-ES instruído com os argumentos necessários à elaboração de manifestação ministerial apta a impedir não apenas a renovação do convênio de cessão do servidor efetivo do DER-ES Walter Junior Cabral de Lima, mas também a apreciação do Pedido de Prorrogação de Convênio por parte da Presidência
do TCE-ES, conforme fundamentação jurídica apresentada no item 2.1;
CONSIDERANDO a nulidade do Despacho 24933/2018,
datado de 24/05/2018, por meio do qual o procurador-geral do MPC-ES, em dissonância com o Pedido de Prorrogação de Convênio formulado pela 3ª Procuradoria de
Contas (Despacho 19555/2018), manifestou ausência de
interesse do MPC-ES na prorrogação de convênio de cessão do servidor efetivo do DER-ES Walter Junior Cabral
de Lima, ocupante do cargo comissionado de chefe de
gabinete do procurador especial de contas titular da 3ª
Procuradoria de Contas, sobrepondo-se à vontade deste
órgão ministerial (responsável pela indicação à nomeação do referido servidor) no que tange, especificamente, à manifestação de interesse necessária à prorrogação
do aludido convênio, tendo em vista a violação dos princípios constitucionais da legalidade e da impessoalidade (art. 37, caput e inciso II, da Constituição Federal), da
autonomia funcional dos membros do MPC-ES (art. 127,
§ 1º e 130 da Constituição Federal), na prerrogativa legal dos membros do Parquet de Contas de receberem o
mesmo tratamento jurídico conferido aos membros do
Tribunal perante o qual oficiam (art. 40, inciso I, da Lei
Federal 8.625/1993, Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público), bem como numa interpretação sistemática do
art. 17, da Lei Complementar Estadual 660/2012, do art.
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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25 da Lei Complementar Estadual 621/2012, e dos art.
29, 38-A, 40, incisos VII, VIII e IX, 45, 50 e 51 do Regimento Interno do TCE-ES108, à luz do teor da Súmula 473 do
Supremo Tribunal Federal – STF.
CONSIDERANDO a nulidade do Despacho 25209/2018,
datado de 25/05/2018, por meio do qual o presidente do
TCE-ES, com base em informações produzidas mediante
violação do devido processo legal e com o propósito de
impedir a apreciação do Pedido de Prorrogação de Convênio formulado pela 3ª Procuradoria de Contas, manifestou ausência de interesse da Corte de Contas na renovação do convênio de cessão de servidor efetivo do DER-ES Walter Junior Cabral de Lima, conforme fundamentação jurídica apresentada no item 2.3;
CONSIDERANDO que a nulidade dos atos praticados de
forma coordenada pelo diretor-geral de secretaria, pelo
procurador-geral do MPC-ES e pelo presidente do TCE-ES
não se mostram aptos a produzir efeitos jurídicos que
impeçam a prorrogação do Convênio de Cessão DER/ES/
Nº 02/2013, motivo pelo qual eventual resposta do TCE-ES ao Ofício nº 0429/2018 – DER/ES-DG não prejudica a
análise do presente recurso;
E CONSIDERANDO, por fim, que, até o presente momento, o Processo TC 424/2018 ainda não foi encaminhado
para ciência da 3ª Procuradoria de Contas, com espeque
nos argumentos fáticos e jurídicos apresentados, e sem
prejuízo da adoção de outras medidas legais cabíveis por
quaisquer dos interessados, o Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo – MPC-ES, por intermédio da 3ª Procuradoria de Contas, no exercício de sua
função institucional de defender a ordem jurídica e de
prover as medidas necessárias ao efetivo respeito ao ordenamento jurídico, consoante previsão contida no art.
Diário Oficial de Contas

3º da Lei Complementar Estadual 451/2008, requer, em
caráter de urgência:
3.1 Pedidos liminares
a) Liminarmente, reconheça o interesse recursal deste órgão ministerial, titular da 3ª Procuradoria de Contas, em recorrer da decisão do conselheiro presidente
do TCE-ES que, pautando-se em informações produzidas mediante violação do devido processo legal e com
o propósito de impedir a apreciação do Pedido de Prorrogação de Convênio formulado pela 3ª Procuradoria de
Contas, manifestou ausência de interesse desta Corte
de Contas na renovação do convênio de cessão do servidor do DER-ES Walter Junior Cabral de Lima, ocupante
de cargo comissionado no gabinete desta 3ª Procuradoria de Contas e nomeado por indicação deste órgão ministerial, e determinou o seu retorno ao órgão de origem
em 20/06/2018;
b) Liminarmente, proceda-se o juízo monocrático de admissibilidade do presente Recurso, nos moldes do art.
161 da Lei Complementar Estadual 621/2012, e, caso
eventualmente não seja admitido por ausência de preenchimento de algum dos pressupostos legais, receba
o presente Recurso como Representação, na forma do
art. 99 da referida lei;
c) Liminarmente, com fundamento nos art. 9º e 13, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
nos art. 9º, inciso XXXV e § 2º, e 479 do Regimento Interno do TCE-ES, no poder geral de cautela conferido
às Cortes de Contas, e considerando o fumus boni iuris extraído dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados em relação às nulidades dos atos administrativos com conteúdo decisório praticados pelo diretor-geral de secretaria (Despacho 24799/2018), pelo prowww.tce.es.gov.br

curador-geral do MPC-ES (Despacho 24933/2018) e pelo conselheiro presidente (Despacho 25209/2018), bem
como o periculum in mora decorrente da proximidade
do prazo previsto inicialmente para o término do Convênio de Cessão DER/ES/Nº 002/2013, previsto para se encerrar em 20/06/2018, atribua efeito suspensivo à decisão do presidente do TCE-ES, materializada no Despacho 25209/2018, e determine a adoção das medidas necessárias à prorrogação provisória do Convênio de Cessão DER/ES/Nº 02/2013 até deliberação final do presente recurso por parte do Plenário do TCE-ES, dando-se ciência da decisão proferida ao Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER-ES e ao
servidor interessado;
d) Liminarmente, seja encaminhada cópia do presente
Recurso à Corregedoria do TCE-ES para conhecimento;
3.2 Pedidos finais
Com fundamento nos art. 13, parágrafo único, da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e à luz do teor da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – STF:
a) Promova a anulação do Despacho 25209/2018, por
meio do qual o presidente do TCE-ES, com base em informações produzidas mediante violação do devido processo legal e com o propósito de impedir a apreciação
do Pedido de Prorrogação de Convênio formulado pela
3ª Procuradoria de Contas, manifestou ausência de interesse desta Corte de Contas na renovação do convênio de cessão do servidor efetivo do DER-ES Walter Junior Cabral de Lima, conforme fundamentação jurídica
apresentada;
b) Por conseguinte, sejam os autos do Processo TC
424/2018 encaminhados à Presidência do TCE-ES para
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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que proceda à formulação do Pedido de Prorrogação de
Convênio ao DER-ES, mantendo-se a prorrogação provisória do Convênio de Cessão DER/ES/Nº 02/2013 até o
trânsito em julgado do aludido processo, dando-se ciência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER-ES e ao servidor interessado;
Por fim, este órgão ministerial requer que as comunicações de atos e decisões sejam realizadas mediante vista pessoal do MPC-ES, nos termos do parágrafo único do
art. 62 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Informa-se, ainda, que, em razão da divergência surgida
nos autos do Processo TC 424/2018 acerca do órgão ministerial competente para manifestar interesse na prorrogação do convênio de cessão de servidor ocupante de
cargo comissionado nas Procuradorias de Contas, este
órgão ministerial está deflagrando, perante o Colégio de
Procuradores de Contas do Estado do Espírito Santo, procedimento destinado a solucionar o conflito de atribuições surgido entre o procurador titular da 3ª Procuradoria de Contas e o procurador-geral do MPC-ES, à luz do
que estabelecem o art. 6º, § 6º, da Resolução nº 1/2017,
do Colégio de Procuradores de Contas, e o art. 2º do Ato
Normativo nº 001/2016, do procurador-geral do MPCES.
Em razão da gravidade dos fatos, a exemplo da violação das prerrogativas funcionais dos membros do MPC-ES, cópias deste Recurso e da íntegra do Processo TC
424/2018 estão sendo encaminhadas ao procurador-geral do MPC-ES e ao presidente do TCE-ES, de modo a
permitir-lhes eventual juízo de retratação em razão das
nulidades apontadas, bem como, entre outros, ao servidor interessado, à Diretoria Geral do DER-ES, aos demais conselheiros e conselheiros substitutos desta Corte de Contas para conhecimento, além de outras instiDiário Oficial de Contas

tuições. – g.n.
Verifica-se que, na data de 20/04/2018, considerando a
aproximação da data de término do Convênio de Cessão
DER/ES/Nº 02/2013, o Diretor-Geral do DER-ES, Sr. Enio
Bergoli, informou ao Presidente deste Egrégio Tribunal
de Contas a necessidade de retorno do aludido servidor
aos quadros do Departamento Estadual de Rodagem-DER/ES, conforme abaixo colacionado, verbis:
OFÍCIO N. 0 0429/2018- DER-ES/DG

No curso do processo administrativo, na data de
21/05/2018, o douto Representante do Ministério Público Especial de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, encaminhou Comunicação Interna à Diretoria Geral
de Secretaria – DGS, assim solicitando, verbis:
Comunicação Interna
N.º: 02211/2018-1
Data: 21/05/20018 15:23:51

A Sua Excelência o Senhor Presidente Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto

Assunto: Processo TC 424/2018-6 - Prorrogação de convénio de cessão de servidor Origem: GAPC - Heron de
Oliveira - Gabinete do Procurador Heron Cardos de Oliveira Destino (restrita aos gestores): DGS, SMPC

TCEES

A Diretoria Geral de Secretaria - DGS

Assunto: Convênio de Cessão/DER/ES/N.0 02/2013.

Senhor Diretor-Geral de Secretaria

Senhor Presidente,

CONSIDERANDO que tramita perante esta Corte de Contas a Processo TC 424/2018 referente à prorrogação do
Convénio de Cessão DER/ES n. 02/2013, por meio do
qual o servidor Walter Junior Cabral de Limo foi disponibilizado pelo Departamento de Estudas de Rodagem do
Estado da Espírito Santo - DER-ES para atuar junta ao Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo MPC-ES;

Vitória/ES, 20 de abril de 2018.

1. Tendo em vista o contido no processo administrativo
protocolizado no Departamento de Estradas e Rodagem
do Estado do Espírito Santo - DER-ES sob o n. º 63085925,
e de acordo com as informações prestadas pela Gerência
de Desenvolvimento Humano.
2. Considerando que o prazo de cessão do servidor Walter Júnior Cabral de Lima terá fim em 20/6/2018, conforme o disposto na Cláusula Primeira - Do Objeto daquele Convênio.
3. Assim, informo a Vossa Excelência que ele deverá retornar ao quadro de servidores deste DER-ES.
4. Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários,
por meio do telefone (27) 3636-4477.
5. Na oportunidade, reitero os votos de estima e distinta
consideração. – g.n.
www.tce.es.gov.br

CONSIDERANDO que o aludido feito se encontra. nesta
data. sob os cuidados dessa Diretoria Geral de Secretaria - DGS para adição das medidas necessárias à renovação do convênio de cessão, a exemplo da providência
consignada por V. S-’ no Despacho 53124/2a174, datada de 27/09/2017 e encartado ao Processo 1042/20177, o qual resultou no Ofício 1904/201 7-1 datado de
28/09/20t7. expediente que viabilizou a renovação de
convénio de mesma natureza celebrado com a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES;
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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E CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de que a celebração do Termo Aditivo ao Convênio de Cessão DER/
ES n’ 02/2D1 3 seja realizada glé.2QZg$!29]g, este órgão
ministerial solicita os bons préstimos de V. S.ª no sentido de dar continuidade aos trâmites legais do Processo
TC 424/2018, tendo em vista a urgência que o caso requer. – g.n.

buição para deliberar acerca do pedido formulado na
CI em comento, visto que o ato de cessão é privativo
das autoridades máximas de cada ente, sendo a DGS
incumbida de atividades de cunho administrativo sem
conteúdo decisório, desta feita formalizando a vontade
manifestada das autoridades competentes.

Na data de 24/05/2018, em resposta à Comunicação Interna nº 2211/2018-1, a Diretoria Geral de Secretaria DGS, através de seu secretário, apresentou despacho
nos autos nos seguintes termos:

Respeitosamente,

Assim, remetemos os autos para vossa deliberação.
Fabiano Valle Barros
Diretor Geral de Secretaria - g.n.

Processo: 00424/2018-6

Na sequência dos atos praticados, o Eminente Conselheiro Presidente deste Egrégio Tribunal de Contas, na
data de 25/05/2018, exarou a seguinte decisão, litteris:

Classificação: Cessão de Servidor - Pessoal Requisitado

Despacho 25209/2018-1

Criação: 24/05/2018 14:06

Processo: 00424/2018-6

Origem: DGS - Diretoria-Geral de Secretaria
Exmo Sr. Procurador-Geral do Ministério Público de Contas

Classificação: Cessão de Servidor - Pessoal Requisitado
Descrição complementar: Decisão do Presidente Cessão
Walter

Dr. Luciano Vieira

Criação: 25/05/2018 14:51

A Diretoria Geral de Secretaria recebeu Comunicação interna nº 2.211/2018 de lavra do Titular da 3ª Procuradoria de Contas, Sr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, onde solicita renovação do convênio de cessão do servidor
Walter Junior Cabral de Lima, a qual juntamos no presente processo através da peça nº 57.

Origem: DGS - Diretoria-Geral de Secretaria

Despacho 24799/2018-6

DECISÃO

Ao analisar os autos verificou-se que por meio da peça nº 47 que o responsável pelo órgão cedente, Sr. Enio
Bergoli, através do ofício 429/2018 informa que o servidor deverá retornar ao quadro do DER-ES com o fim da
cessão em 20/05/18.

Diante das informações constantes dos autos, do Ofício
encaminhado pelo DER, da manifestação do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas e do despacho da
Diretoria Geral acerca do término da vigência do Convênio que tem por objeto a cessão do servidor do DER-ES Walter Junior Cabral de Lima, determino o retorno
do dito servidor ao órgão de origem em 20/06/2018. À
SGP, para as providências necessárias, inclusive dando
ciência ao servidor do teor deste comando decisório.

Neste sentido, informamos que a DGS não tem atri-

Em 25 de maio de 2018.
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CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
Presidente – g.n.
Assim, inconformado com a decisão administrativa, acima transcrita, o douto Representante do Ministério Público Especial de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira interpôs o presente recurso, a fim de ver alterada a
decisão do Presidente desta Corte de Contas.
Deste modo, necessário se faz a análise dos requisitos
de admissibilidade do recurso interposto, nos moldes do
Regimento Interno (Resolução TC 621/2013) desta Corte de Contas.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA
DE INTERESSE DE AGIR: NECESSIDADE, UTILIDADE E
ADEQUAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO:
Denota-se dos autos que a referida decisão recorrida foi
proferida na data de 25/05/2018, tendo o Representante do Ministério Público Especial de Contas, apresentado recurso administrativo (inominado) em 12/06/2018,
portanto, tempestivo seria o recurso intentado se considerado o prazo do recurso manejado.
Contudo, verifica-se que o recorrente não demonstra interesse de agir, bem como o recurso intentado não preenche o requisito da adequação para sua propositura, em face da peculiaridade do caso em tela, conforme
adiante se verá.
Como se sabe, o interesse recursal repousa no trinômio
necessidade, utilidade e adequação, a primeira, refere-se ao fato da parte precisar da atuação desta Corte de
Contas, em relação ao provimento pleiteado para a obtenção do pedido formulado.
A segunda, a utilidade, diz respeito ao fato de que o processo deve conter em si utilidade para resolução da deQuinta-feira, 28 de junho de 2018
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manda objeto do pedido formulado, por último, a terceira, adequação, diz respeito ao fato de que o recurso
deve ser o previsto na norma de regência para devolver
a análise da matéria no caso em apreço, conforme jurisprudência pátria, verbis:
[...]
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARTE DESACOMPANHADA DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE
DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse processual diz respeito ao trinômio necessidade-utilidade-adequação, de
forma que a necessidade se consubstancia no fato de
a parte precisar da intervenção do órgão jurisdicional
a fim de que seja satisfeita sua pretensão. A utilidade
consiste na vantagem perseguida, que será acrescida
ao patrimônio material ou imaterial do autor. Já a adequação relaciona-se com a eleição do meio processual
apto à solução da lide. 2. A transação extrajudicial deveria ser homologada se atendesse aos pressupostos
substanciais da validade e que foi apresentada aos autos, uma vez já iniciada a relação jurídica, pelas partes
devidamente representadas por seus patronos. 3. A celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor
ocasiona a perda superveniente do interesse de agir, por
conseguinte, causando a extinção prematura da pretensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
inc. VI, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 2017.10.1.001388-3; Ac. 109.7853; Sexta Turma
Cível; Rel. Des. Carlos Rodrigues; Julg. 09/05/2018; DJDFTE 30/05/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. COMPRA
Diário Oficial de Contas

E VENDA DE IMÓVEL. DEVER DE PROCEDER À LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM
PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE PROVIMENTO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DO ACORDADO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. 1. O interesse processual diz respeito ao trinômio necessidade-utilidade-adequação, de forma que a necessidade se consubstancia no fato de a parte precisar da intervenção do órgão jurisdicional a fim de que seja satisfeita sua pretensão. A utilidade consiste na vantagem perseguida,
que será acrescida ao patrimônio material ou imaterial
do autor. Já a adequação relaciona-se com a eleição do
meio processual apto à solução da lide. 2. Haverá interesse processual da alienante em buscar tutela jurisdicional pleiteando cumprimento de contrato quando a
avença fixa que o adquirente deve proceder à transferência da inscrição imobiliária para seu nome junto aos
órgãos competentes e este queda inerte. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 2016.01.1.129226-8;
Ac. 109.7817; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Carlos Rodrigues; Julg. 16/05/2018; DJDFTE 30/05/2018) - g.n.
No caso vertente, ao recurso administrativo intentado
falta interesse de agir, por parte do douto Representante
do Ministério Público Especial de Contas, tendo em vista que o processo administrativo que tem por objeto o
convênio de cessão de servidor pertencente a outro órgão da Administração Pública direta ou indireta é ato
administrativo que se REVESTE DE DISCRICIONARIEDADE DOS GESTORES DA MAIS ALTA HIERARQUIA DE CADA ÓRGÃO OU PODER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

OFFICIO”. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A remoção ex officio de
servidor público está prevista no art. 36, inciso L da Lei
nº 8.112/90 e gravita em torno de critérios de oportunidade e conveniência da Administração Pública, os quais
devem ser explicitados, sendo formalidade indispensável do ato administrativo a motivação (art. 93, IX, CF/88).
2. O ato de remoção de ofício dos autores foi motivado
pela extinção da delegacia de origem, ou seja, no interesse da Administração, sendo que a consulta realizada
pelo sistema dos servidores não deve vincular a Administração. 3. O deslocamento do servidor público, no interesse da Administração Pública, por intermédio da remoção de ofício, é uma prerrogativa da Administração
Pública, que, no exercício do princípio da supremacia
do interesse público sobre o particular, pode redefinir
a lotação dos seus servidores, visando atender à eficiência, à economicidade e à melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão, sobretudo quando não implicar em mudança de cidade. 4. Ademais, como indicado na sentença recorrida, a remoção dos autores constituiu-se em mera relocação em outro órgão da mesma
repartição na mesma cidade, com distância de cerca de
800 (oitocentos) metros entre eles (a DRF/RJ I e a DEMAC). 5. Apelação desprovida. (TRF 1ª R.; AC 003906303.2010.4.01.3400; Primeira Turma; Rel. Juiz Fed. Ciro
José de Andrade Arapiraca; DJF1 20/06/2018) – g.n

Esta é a posição de nossa jurisprudência pátria, vejamos:

Neste contexto, o ato administrativo como espécie do
ato jurídico, este como gênero, extraído da teoria geral
do direito tem o seu fundamento como o mesmo do ato
jurídico, sendo acrescido da finalidade pública, a supremacia do interesse público em detrimento do particular.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO “EX

O ato administrativo nada mais é do que uma manifesta-
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ção de vontade da administração que produz efeitos jurídicos, através da autoridade competente no uso de suas
prerrogativas públicas.

“acordos de cooperação e de colaboração” (Dos convênios, In: Estudos sobre a Lei de Licitações e Contratos,
1995, p. 231). - g.n.

Em regra, os atos administrativos típicos da Administração é unilateral, ou seja, formado pela vontade única da
Administração com finalidade pública que se impõe sobre o interesse particular.

Para Hely Lopes Meirelles, temos a seguinte definição de
convênio, verbis:

Neste sentido, leciona o saudoso Hely Lopes Meirelles,
verbis:
“Ato administrativo é toda manifestação unilateral de
vontade da administração pública que, agindo nessa
qualidade, tenham por fim imediato adquirir, resguardar,
transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria.” (MEIRELLES, 2006. p. 149) – g.n.
Contudo, existem atos emanados da administração pública, que necessitam da manifestação de vontade não
apenas por parte de um Administrador, mas de todos
que estão afetos à realização do ato, no caso o dirigente do Órgão, que suportará os efeitos do ato então produzidos, sendo este o caso dos autos, em se tratando de
convênios.
Com efeito, dada a natureza jurídica do instrumento de
convênio, na modalidade de cessão de servidor advindo
de outro órgão da administração, é por assim dizer que
não existe cessão sem anuência do cedente, porquanto, é da essência do ato de cessão, a manifestação de
vontade bilateral, embora convergente para o mesmo
fim, para o mesmo interesse comum.

[...]
“convênios administrativos são acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e
organizações particulares, para realização de objetivos
de interesse comum dos partícipes” (MEIRELLES, Hely
Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 30ª edição, São
Paulo: Malheiros, 2005, p. 392). – g.n.
Nos dizeres de Maria Sylvia Zanella di Pietro, verbis:
[...]
“define-se o convênio como forma de ajuste entre o Poder Público e entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse comum, mediante mútua colaboração” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 22ª edição, São Paulo: Atlas, 2009, p.
336). – g.n.
Neste sentido, segundo José dos Santos Carvalho Filho,
in verbis:
[...]

Sobre o assunto, a doutrina de Maria Garcia, qualifica os
convênios como sendo, verbis:

“consideram-se convênios administrativos os ajustes
firmados por pessoas administrativas entre si, ou entre
estas e entidades particulares, com vistas a ser alcançado determinado objetivo de interesse público” (CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 20ª edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora,
2008, p. 210) – g.n.

[...]

No mesmo sentido Marçal Justen Filho, assim conceitua
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os convênios, litteris:
[...]
“convênio é um acordo de vontades, em que pelo menos uma das partes integra a Administração Pública,
por meio do qual são conjugados esforços e (ou) recursos, visando disciplinar a atuação harmônica e sem intuito lucrativo das partes, para o desempenho de competências administrativas” (JUSTEN FILHO, Marçal, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13ª edição, São Paulo: Dialética, 2009, p. 908). – g.n.
Assim, das definições acima transcritas, tem-se que os
aspectos gerais dos convênios são ajustes ou acordos celebrados pelas pessoas administrativas entre si ou entre
elas e particulares e convergentes o interesse comum.
No caso em tela, denota-se que o ato praticado pelo
eminente Presidente desta Corte de Contas não depende única e exclusivamente de sua vontade, posto que
demanda a manifestação de vontade do Diretor Geral
do DER-ES para que seja firmado aditivo em continuidade ao Convênio de Cessão do servidor em questão.
Neste contexto, vislumbra-se da análise dos autos que
o Diretor-Geral do DER-ES, Sr. Enio Bergoli, manifestou
sua vontade no sentido de que o servidor cedido a este Tribunal de Contas retorne às suas funções exercidas anteriormente no Departamento Estadual de Rodagem-DER/ES.
Portanto, a vontade única e exclusiva do Presidente deste Tribunal de Contas não alcança, por si só, a finalidade
que se pretende alcançar no convênio em apreço e, portanto, o que se busca através do presente recurso, é medida na qual se vislumbra a impossibilidade jurídica do
pedido, lhe faltando adequação e utilidade.
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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Sendo assim, não pode a Corte de Contas ou o Procurador Geral de Contas, ou mesmo o Representante do Parquet de Contas substituir a vontade do órgão cedente,
mais uma vez se afiram, não há utilidade no recurso intentado que ataca ato eminentemente de cunho discricionário, o qual reforje à competência para realizá-lo.
Ainda neste aspecto, o ato administrativo in casu se reveste do requisito da discricionariedade, visto que o Poder discricionário permite que a Administração pratique com certa liberdade de escolha o seu conteúdo,
sua conveniência, sua oportunidade, seu destinatário e
também o modo de realização, com vistas à preservação da supremacia do interesse público.
Assim, ao contrário dos atos administrativos vinculados,
onde a liberdade é quase que totalmente tolhida pela
imposição legal, nos atos discricionários existe certa liberdade de atuação dentro dos limites legais, sendo
que esses limites constituem balizas para que a Administração atue na execução do ato, admitindo este na medida de sua viabilidade.
Neste aspecto, calha registrar que o Presidente do Tribunal de Contas, detém atribuições institucionais dentre as
quais, autonomia administrativa, nos termos do art. 13
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
[...]
Art. 13. Compete ao Presidente, dentre outras atribuições estabelecidas no Regimento Interno:
I - dirigir o Tribunal e seus serviços auxiliares;
II - dirigir as sessões Plenárias, observando e fazendo
cumprir o Regimento Interno;
III - dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e serDiário Oficial de Contas

vidores do Tribunal;
IV - 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;
V - determinar a realização de concursos públicos para o
provimento dos cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e daqueles que
compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar
os resultados;
VI - encaminhar ao Poder Legislativo, após aprovação do
Plenário, a proposta de criação, transformação e extinção de cargos e funções do quadro de pessoal do Tribunal, bem como a fixação da respectiva remuneração;
VII - aplicar aos servidores as penalidades cabíveis decorrentes de processos administrativo-disciplinares;
VIII - movimentar, diretamente ou por delegação, os recursos consignados em orçamento próprio e praticar
todos os atos de administração financeira, orçamentária e patrimonial necessários ao funcionamento do Tribunal;
IX - representar oficialmente o Tribunal;
X - prestar contas anuais do Tribunal à Assembleia Legislativa, bem como encaminhar os relatórios de atividades
na forma prevista na Constituição Estadual;
XI - delegar competência de acordo com o que dispuser
o Regimento Interno;
XII - comunicar à entidade de classe de profissão legalmente regulamentada as faltas cometidas com violação
do dever de urbanidade por patrono dos responsáveis
www.tce.es.gov.br

ou interessados, em relação aos membros e servidores
do Tribunal, sem prejuízo das penas de advertência e
afastamento do recinto;
XIII - convocar, para substituição, os Auditores, nos casos de vacância, ausência ou impedimento dos Conselheiros, observado o disposto no artigo 28;
XIV - encaminhar ao Governador do Estado, para a escolha e nomeação do Procurador Geral, a lista tríplice
dos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas;
XV - encaminhar ao Governador do Estado, após aprovação do Plenário, a lista tríplice de Auditores ou membros
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas para o
provimento do cargo de Conselheiro, na forma da Constituição Estadual;
XVI - proferir voto de desempate;
XVII - votar em enunciados e súmulas, uniformização de
jurisprudência, consulta, pré-julgado e projeto de ato
normativo;
XVIII - submeter ao Plenário as propostas relativas a projetos de lei que devam ser encaminhadas à Assembleia
Legislativa;
XIX - emitir certidões requeridas ao Tribunal na forma
da lei;
XX - desempenhar, conforme o disposto no Regimento Interno, outras atribuições relacionadas ao exercício
das funções administrativas ou fiscalizadoras.
Parágrafo único. Das decisões do Presidente caberá recurso ao Plenário, na forma do Regimento Interno. – g.n.
Diante disso, qualquer interesse que discorra em contrariedade às atribuições constantes do dispositivo legal
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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acima transcrito, configura usurpação da competência
inerente ao cargo de Presidente do Tribunal de Contas.
Doutro giro, o que se busca no presente recurso não se
refere à atribuição do próprio recorrente, tendo em vista que o ato que se pretende alcançar é de atribuição
do Procurador Geral Especial de Contas, nos termos do
art. 4ª da Lei Complementar nº 451, senão vejamos, verbis:
Art. 4º Compete ao Procurador Geral Especial de Contas
as seguintes atribuições:
I - dirigir o Ministério Público Especial de Contas;
II - comparecer às sessões do Pleno, onde terá assento à
direita do Conselheiro Presidente, podendo manifestar-se, verbalmente ou por escrito, em todos os assuntos
sujeitos à deliberação do Tribunal, exceto nos atos de natureza administrativa do Tribunal de Contas;
III - representar a Procuradoria Especial de Contas no
seu relacionamento externo; - g.n.
Desta maneira, o Procurador de Contas também se mostra como parte ilegítima para atuar em nome do Parquet
de Contas, na seara administrativa, não representando a
instituição da qual faz parte neste sentido.
Assim, não obstante a discricionariedade de que se reveste o ato do Presidente do Tribunal de Contas em dar
continuidade ao convênio em apreço, restaria ao Órgão
Ministerial, por meio de seu Procurador Geral, no máximo, ser oportunizado a sua manifestação como interessado na atuação junto ao Ministério Público Especial de
Contas, dada a sua autonomia funcional, prevista no art.
129 da Constituição Federal, contudo, nos autos inexiste
qualquer manifestação do Procurador Geral do Ministério Público Especial de Contas, no sentido de dar contiDiário Oficial de Contas

nuidade ao Convênio em apreço.

ingresso no âmbito desta Corte de Contas.

Ademais, inexiste qualquer ilegalidade acerca do ato discricionário do Presidente do Tribunal de Contas que visa firmar convênio como outro órgão da administração.

Finalmente, no que se refere aos pedidos liminares formulados, estão totalmente prejudicados, visto que em
não sendo conhecido o recurso, eventual atribuição de
efeito suspensivo mostra-se impossível de ser realizado.

Deste modo, por tudo que consta dos autos, tenho que
o presente recurso administrativo (inominado) carece de
requisitos de admissibilidade, quais sejam, o interesse
de agir, consubstanciado no requisito utilidade, exatamente porque o Procurador de Contas não é parte legítima nestes autos, não podendo impor a cessão do servidor em questão.
Doutro giro, da análise dos autos, vislumbra-se, ainda,
que a via eleita pelo douto Parquet de Contas, na busca
de ver reapreciada a decisão, ora recorrida, não encontra amparo legal, por falta de previsão no ordenamento
jurídico deste Tribunal de Contas, não havendo, portanto, adequação, não devendo ser conhecida como representação exatamente porque pretende a tutela de interesse privado, de cunho pessoal do Procurador de Contas e não da instituição.
Afinal, os atos discricionários do Presidente do Tribunal
de Contas, o regimento interno desta Corte de Contas
não traz qualquer previsão a respeito da via recursal eleita, portanto, o recurso em análise, também carece do
pressuposto de previsibilidade, pelo que o mesmo não
deve prosperar, porquanto, não preenche os requisitos
legais para o seu regular processamento.
Desta maneira, o recurso administrativo, ora em análise,
padece de requisitos mínimos de admissibilidade, pois
não restou demonstrado o interesse de agir, consubstanciado no trinômio necessidade, utilidade e adequação, bem assim não havendo previsibilidade para o seu
www.tce.es.gov.br

3. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, em face dos motivos acima descritos,
DECIDO no sentido de:
1. NÃO CONHECER do Recurso de Administrativo interposto pelo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
em face da ausência dos requisitos de admissibilidade,
tendo em vista a falta de interesse de agir, consubstanciada no trinômio: necessidade, utilidade e adequação,
principalmente porque o ato atacado é discricionário;
2. NÃO CONHECER do expediente como eventual representação, na forma do art. 99 da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da pretensão de tutela de interesse privado, não havendo ilegalidade a ser apurada;
3. CONSIDERAR PREJUDICADA a análise do pedido de
concessão dos pedidos liminares, bem como dos demais
pedidos, em razão do não conhecimento do recurso administrativo, bem como do NÃO CONHECIMENTO de
eventual representação;
4. SUBMETER ad referendum a presente decisão ao Plenário desta Corte de Contas, na próxima sessão administrativa, em razão da urgência da análise promovida, ARQUIVANDO-SE os presentes autos, após a ciência pessoal dos interessados e o respectivo trânsito em julgado.
Vitória, 20 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00973/2018-8

É o sucinto Relatório.

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00974/2018-2

PROCESSOS TC: 00963/2018-1, 06450/2014-7

Decido.

PROCESSOS TC: 03110/2018-1, 03082/2013-2

ASSUNTO: PEDIDO DE REEXAME

Em tendo sido interposto o Pedido de Reexame em apreço, necessário é analisar se presentes estão os requisitos
para seu processamento.

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

ADVOGADOS: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES) E ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES)

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
INTERESSADOS: EDUARDO STUHR E ALAELIO BRAZ DALEPRANE
ADVOGADOS: WELLINGTON BORGHI (OAB: 9435-ES),
DOLIVAR GONÇALVES JUNIOR (OAB: 12810-ES) E LUIZ
AUGUSTO MILL (OAB: 4712-ES)
RECORRENTE: MEMBROS DO MINISTERIO PÚBLICO DE
CONTAS (LUCIANO VIEIRA)
PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – ENCAMINHAR PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTIUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os autos de Pedido de Reexame interposto pelo
Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo,
em face do Acórdão TC – 996/2017, constante do Processo TC 6450/2014-7, que tratou da Representação formulada pelo Recorrente em relação a supostas irregularidades
no procedimento do Pregão Presencial nº 90/2013, lançado pela Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá.
O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso,
para que seja reformado o Acórdão guerreado, arguindo o
acolhimento de suas razões recursais, bem como por considerar o preenchimento dos requisitos necessários.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade, nos
termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395,
do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução
TC nº 261/2013.
Diário Oficial de Contas

Da análise dos autos, verifica-se que o presente pedido de
reexame foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de 23/01/2018, iniciando-se a contagem do
prazo recursal, conforme preconiza o parágrafo único, do
art. 360 do RITCEES, em 07/11/2017, assim, considerando que os prazos processuais foram suspensos entre a data de 21/12/2017 a 21/01/2018, nos termos do art. 3º da
Decisão Plenária TC nº 14/2016, tempestivo é o presente
recurso, na forma do § 2º do art. 405, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
Ademais, a recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Pedido de Reexame, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao Núcleo de
Controle Externo competente, a fim de que promova a instrução regular, em face dos atos e fatos constantes destes autos.
Vitória, 26 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
www.tce.es.gov.br

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
RECORRENTE: JOSÉ RAMOS FURTADO

INTERESSADO: ROGERIO CRUZ SILVA
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. José Ramos Furtado, Prefeito do Município de
Iúna à época, em face do Parecer Prévio TC – 162/2017,
constante do Processo TC 3082/2013, em apenso, que
rejeitou suas contas, relativa ao exercício de 2012.
O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado o Parecer Prévio guerreado,
arguindo o acolhimento de suas razões recursais, bem
como considerar regulares as contas.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto Relatório.
Decido.
Em tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração
em apreço, necessário é analisar se presentes estão os
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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requisitos para seu processamento.

TAÍZES

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

RECORRENTE: ROBERTINO BATISTA DA SILVA

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso de reconsideração foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de 11/4/2018, tendo o parecer
prévio recorrido, sido publicado no Diário Oficial, na data de 13/3/2018, assim, tempestivo é o presente recurso, na forma do § 2º do art. 405, do Regimento Interno,
Resolução TC nº 261/2013.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.

Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Recurso de
Reconsideração, por estarem preenchidos os requisitos
de admissibilidade.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao Núcleo
de Controle Externo competente, a fim de que promova a instrução regular, em face dos atos e fatos constantes destes autos.
Vitória, 26 de Junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00975/2018-7
PROCESSOS
TC:
11051/2014-2

02725/2018-2,

06204/2017-6,

ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARADiário Oficial de Contas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os autos de Embargos de Declaração, pelo Sr.
Robertino Batista da Silva, em face do Acórdão TC –
1594/2017, constante do Processo TC 6204/2017-6, em
apenso, que negou provimento ao pedido de reexame,
mantendo as disposições do Acórdão 539/2017 – Plenário.
O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja embargada a decisão, sendo apreciados todos os pontos necessários e que seja afastada a
imposição de multa individual aplicada.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto Relatório.
Decido.
Em tendo sido opostos os Embargos de Declaração em
apreço, necessário é analisar se presentes estão os requisitos para seu processamento.

13/3/2018, assim, tempestivo é o presente recurso, na
forma do § 2º do art. 411, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Embargos
de Declaração, por estarem preenchidos os requisitos de
admissibilidade.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao Núcleo de
Controle Externo competente, a fim de que promova a
instrução regular, tendo em vista o pedido de atribuição
de efeito modificativo, em face dos atos e fatos constantes destes autos.
Vitória, 26 de Junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00976/2018-1
PROCESSO
TC:
02862/2012-7

02965/2018-2,

02958/2012-3,

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

JURISDICIONADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO
ESPÍRITO SANTO S/S – CEASA-ES

Da análise dos autos, verifica-se que o presente embargos de declaração foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de 19/3/2018, tendo o Acórdão
recorrido, sido publicado no Diário Oficial, na data de

INTERESSADOS: LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA, CARMO
ROBILOTTA ZEITUNE, TELMAELITA CARDOSO SOUZA,
ELDER ANTONIO SCHUNK, ENIO BERGOLI DA COSTA,
JAILSON THOMAS ALENCASTRE, ANA CAROLINA JAR-

www.tce.es.gov.br
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DIM MACHADO, DJAIR JOSE DESOUZA, ARARA AZUL
REDE DE POSTOS LTDA [MARCELA APARECIDA ALTOE
PINHEIRO (CPF: 017.205.107-09)], AUCAMAR SERVIÇOS
LTDA. - EPP, EZN CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. [JOSE FRANCISCO INOCENTE (CPF: 967.900.407-49)]
ADVOGADOS: EDER JACOBOSKI VIEGAS (OAB: 8562AAL, OAB: 32836-DF, OAB: 11532-ES), FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO (OAB:8561A-AL, OAB:
32837-DF, OAB: 11630-ES), ANTONIO VALDEMIR PEREIRA COUTINHO (OAB: 14128-ES, OAB: 412827-SP)
RECORRENTE: GETULIO DARCY CURTY PIRES
ADVOGADOS: ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149ES), EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Getulio Darcy Curty Pires, em face do Acórdão
TC – 1542/2017, constante do Processo TC 2862/2012,
em apenso, que rejeitou as alegações de defesa do recorrente, julgando suas contas irregulares, relativa ao
exercício de 2011, na gestão da Centrais de Abastecimento do Espírito Santo – CEASA.
O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado o Acórdão guerreado, arguindo o acolhimento de suas razões recursais, bem como considerar regulares as contas.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ReDiário Oficial de Contas

solução TC nº 261/2013.

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00977/2018-6

É o sucinto Relatório.

PROCESSOS TC: 03014/2018-7, 02868/2013-2

Decido.

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

Em tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração
em apreço, necessário é analisar se presentes estão os
requisitos para seu processamento.

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso de reconsideração foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de 02/04/2018, tendo o Acórdão recorrido, sido publicado no Diário Oficial, na data
de 27/02/2018, assim, tempestivo é o presente recurso,
na forma do § 2º do art. 405, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013, tendo em vista que nos termos
da DECISÃO PLENÁRIA TC nº 20/2017, a data de 29 e 30
de março de 2018 foi feriado ou ponto facultativo.
Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Recurso de
Reconsideração, por estarem preenchidos os requisitos
de admissibilidade.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao Núcleo
de Controle Externo competente, a fim de que promova a instrução regular, em face dos atos e fatos constantes destes autos.
Vitória, 26 de Junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
www.tce.es.gov.br

RECORRENTE: ROMÁRIO CELSO BAZÍLIO DE SOUZA

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Romário Celso Bazílio de Souza, em face do
Parecer Prévio TC – 150/2017, constante do Processo TC
2868/2013, em apenso, que recomendou a rejeição das
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Itaguaçu, relativa ao exercício de 2012, sob a gestão do recorrente.
O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado o Parecer Prévio guerreado,
arguindo o acolhimento de suas razões recursais, bem
como considerar regulares as contas.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto Relatório.
Decido.
Em tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração
em apreço, necessário é analisar se presentes estão os
requisitos para seu processamento.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
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Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso
de reconsideração foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de 02/04/2018, tendo o parecer
prévio recorrido, sido publicado no Diário Oficial, na data de 27/02/2018, assim, tempestivo é o presente recurso, na forma do § 2º do art. 405, do Regimento Interno,
Resolução TC nº 261/2013, tendo em vista que nos termos da DECISÃO PLENÁRIA TC nº 20/2017, a data de 29
e 30 de março de 2018 foi feriado ou ponto facultativo.
Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Recurso de
Reconsideração, por estarem preenchidos os requisitos
de admissibilidade.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao Núcleo
de Controle Externo competente, a fim de que promova a instrução regular, em face dos atos e fatos constantes destes autos.
Vitória, 26 de Junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

INTERESSADOS: ERNESTO PAIZANTE PEREIRA, EDVALDO
RICATTO, EDUARDO ALVESCARNEIRO, MARCELO NASSAR
GONÇALVES
RECORRENTE: MEMBROS DO MINISTERIO PÚBLICO DE
CONTAS (LUCIANO VIEIRA)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTIUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, em face do Acórdão TC – 1209/2017, constante do Processo TC 7290/2002, que cuidou da Tomada de Contas para apurar indícios de irregularidades na
prestação de contas do Convênio nº 314/98.
O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado o Acórdão guerreado, arguindo o acolhimento de suas razões recursais, bem como considerar irregulares a tomada de contas em face
dos Srs. Edvaldo Ricatto e Marcelo Nassar Gonçalves.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso
de reconsideração foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de 23/3/2018, iniciando-se a contagem do prazo recursal, conforme preconiza o parágrafo único, do art. 360 do RITCEES, na data de 25/01/2018,
assim, considerando que os prazos processuais computar-se-ão em dobro, nos termos do art. 157, da LC n.
621/2012, tempestivo é o presente recurso, na forma do
§ 2º do art. 405, do Regimento Interno, Resolução TC nº
261/2013.
Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Recurso de
Reconsideração, por estarem preenchidos os requisitos
de admissibilidade.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao Núcleo
de Controle Externo competente, a fim de que promova a instrução regular, em face dos atos e fatos constantes destes autos.
Vitória, 26 de Junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

É o sucinto Relatório.

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00978/2018-1
PROCESSOS TC: 02781/2018-6, 07290/2002-4
ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDU
Diário Oficial de Contas

Decido.

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00979/2018-5

Em tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração
em apreço, necessário é analisar se presentes estão os
requisitos para seu processamento.

PROCESSOS TC: 02721-2018-4, 03065/2013-9

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

www.tce.es.gov.br

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

Quinta-feira, 28 de junho de 2018

63

ATOS DOS RELATORES

RECORRENTE: LINDON JOHNSON ARRUDA PEREIRA
ADVOGADOS: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB:15786-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Lindon Jonhson Arruda Pereira, em face do
Parecer Prévio TC – 137/2017, constante do Processo TC
3065/2013, em apenso, que recomendou a rejeição das
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Ibatiba, relativa
ao exercício de 2012, sob a gestão do recorrente.
O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado o Parecer Prévio guerreado,
arguindo o acolhimento de suas razões recursais, bem
como considerar regulares as contas.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.

bunal de Contas na data de 20/3/2018, tendo o parecer
prévio recorrido, sido publicado no Diário Oficial, na data de 20/2/2018, assim, tempestivo é o presente recurso, na forma do § 2º do art. 405, do Regimento Interno,
Resolução TC nº 261/2013.
Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Recurso de
Reconsideração, por estarem preenchidos os requisitos
de admissibilidade.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao Núcleo
de Controle Externo competente, a fim de que promova a instrução regular, em face dos atos e fatos constantes destes autos.
Vitória, 26 de Junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

INTERESSADO: VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA
ADVOGADO: FILIPE KOHLS (OAB: 18667-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTIUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. João Henrique, representante da empresa
Viação São Gabriel, em face do Acórdão TC 01216/2017,
constante do Processo TC 07501/2016-4.
O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado o acórdão guerreado,
arguindo o acolhimento de suas razões recursais, bem
como sejam julgadas improcedentes as irregularidades
apontadas no Processo TC 7501/2016.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto Relatório.

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00984/2018-6

Decido.

É o sucinto Relatório.

PROCESSOS

Decido.

07501/2016-4

Em tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração
em apreço, necessário é analisar se presentes estão os
requisitos para seu processamento.

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso de reconsideração foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de 22/01/2018, tendo o acórdão recorrido, sido publicado no Diário Oficial, na data
de 21/11/2017, assim, considerando que os prazos pro-

Em tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração
em apreço, necessário é analisar se presentes estão os
requisitos para seu processamento.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso de reconsideração foi protocolizado neste Egrégio TriDiário Oficial de Contas

TC:

0948/2018-5,

00947/2018-1,

MATEUS
RECORRENTE: AMADEU BOROTO
ADVOGADA: PAULA ROHR (OAB: 17465-ES)
www.tce.es.gov.br
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cessuais foram suspensos entre a data de 21/12/2017 a
21/01/2018, nos termos do art. 3º da Decisão Plenária
TC nº 14/2016, tempestivo é o presente recurso, na forma do § 2º do art. 405, do Regimento Interno, Resolução
TC nº 261/2013.
Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Recurso de
Reconsideração, por estarem preenchidos os requisitos
de admissibilidade.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao Núcleo
de Controle Externo competente, a fim de que promova a instrução regular, em face dos atos e fatos constantes destes autos.
Vitória, 26 de Junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

Diante das informações do Núcleo de Controle de Documentos – NCD através do Despacho 30380/2018-1 (doc.
72) e da Secretaria Geral das Sessões (doc. 73) de que
não consta no sistema documentação protocolizada referente ao Termo de Citação nº 2557/2017 em nome do
Sr. João Chrisóstomo Altoé.
Ante a ausência de atendimento ao Termo de Citação nº
2557/2017, entendo que deve ter sua revelia declarada.
Ante o exposto, a fim de dar prosseguimento regular ao
processo, DECIDO considerar REVEL o Sr. João Chrisóstomo Altoé, com fulcro no artigo 361 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Após, encaminhem-se os autos ao Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia para prosseguimento do feito.
Em, 27 de junho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Tratam os autos de Recurso de Reconsideração, interposto pela Sra. Vera Lucia Costa, em face do Parecer Prévio TC – 104/2017, constante do Processo TC 2802/2014,
em apenso, que recomendou a rejeição das Contas Anual da Prefeitura Municipal de Guaçuí, relativa ao exercício de 2013, sob a gestão da recorrente.
A recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado o Parecer Prévio guerreado,
arguindo o acolhimento de suas razões recursais, bem
como considerar regulares as contas relativas ao exercício de 2013.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto Relatório.

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00981/2018-2
PROCESSOS

TC:

01229/2018-5,

02802/2014-1,

01943/2013-3, 01942/2013-9
Decisão Monocrática 01010/2018-1

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

Processo: 05190/2017-6

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

RECORRENTE: VERA LUCIA COSTA

Exercício: 2016

ADVOGADOS: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:

UG: PMVA - Prefeitura Municipal de Vargem Alta

16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO

Relator: Domingos Augusto Taufner

(OAB:15786-ES)

Responsável: JOAO BOSCO DIAS, JOAO CHRISOSTOMO

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – ENCA-

ALTOE

MINHAR PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.

Diário Oficial de Contas

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

www.tce.es.gov.br

Decido.
Em tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração
em apreço, necessário é analisar se presentes estão os
requisitos para seu processamento.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso
de reconsideração foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de 05/02/2018, tendo o parecer
prévio recorrido, sido publicado no Diário Oficial, na data
de 05/12/2017, assim, considerando que os prazos processuais foram suspensos entre a data de 21/12/2017 a
21/01/2018, nos termos do art. 3º da Decisão Plenária
TC nº 14/2016, tempestivo é o presente recurso, na forQuinta-feira, 28 de junho de 2018
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ma do § 2º do art. 405, do Regimento Interno, Resolução
TC nº 261/2013.
Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Recurso de
Reconsideração, por estarem preenchidos os requisitos
de admissibilidade.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao Núcleo
de Controle Externo competente, a fim de que promova a instrução regular, em face dos atos e fatos constantes destes autos.
Vitória, 26 de Junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

que não consta no sistema documentação protocolizada
referente ao Termo de Citação nº 2574/2017, em nome
do Sr. Orly Gomes da Silva.
Ante a ausência de atendimento ao Termo de Citação nº
2574/2017, entendo que deve ter sua revelia declarada.
Ante o exposto, a fim de dar prosseguimento regular ao
processo, DECIDO considerar REVEL o Sr. Orly Gomes
da Silva, com fulcro no artigo 361 do Regimento Interno
desta Corte de Contas.
Após, encaminhem-se os autos ao Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia para prosseguimento do feito.
Em, 27 de junho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Processos: 05135/2017-7, 04529/2016-2

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00983/2018-1
00947/2018-1,

0948/2018-5,

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Exercício: 2016

RECORRENTE: AMADEU BOROTO

UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari

ADVOGADA: PAULA ROHR (OAB: 17465-ES)

Relator: Domingos Augusto Taufner

INTERESSADO: VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA

Responsável: ORLY GOMES DA SILVA, EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES

ADVOGADO: FILIPE KOHLS (OAB: 18667-ES)

Diante das informações do Núcleo de Controle de Documentos – NCD através do Despacho nº 30868/2018-7
(doc. 67) e da Secretaria Geral das Sessões (doc. 68) de
Diário Oficial de Contas

O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado o acórdão guerreado,
arguindo o acolhimento de suas razões recursais, bem
como sejam julgadas improcedentes as irregularidades
apontadas no Processo TC 7501/2016.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto Relatório.

PROCESSOS
TC:
07501/2016-4

Decisão Monocrática 01009/2018-7

Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Amadeu Boroto, em face do Acórdão TC
01216/2017, constante do Processo TC 07501/2016-4,
em apenso, que julgou irregulares as contas do recorrente, bem como imputou-lhe, em solidariedade, o ressarcimento ao erário Municipal do valor de 34.596,43 VRTE’s.

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTIUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
www.tce.es.gov.br

Decido.
Em tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração
em apreço, necessário é analisar se presentes estão os
requisitos para seu processamento.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso de reconsideração foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de 22/01/2018, tendo o acórdão recorrido, sido publicado no Diário Oficial, na data
de 21/11/2017, assim, considerando que os prazos processuais foram suspensos entre a data de 21/12/2017 a
21/01/2018, nos termos do art. 3º da Decisão Plenária
TC nº 14/2016, tempestivo é o presente recurso, na forma do § 2º do art. 405, do Regimento Interno, Resolução
TC nº 261/2013.
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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Ademais, a recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Recurso de
Reconsideração, por estarem preenchidos os requisitos
de admissibilidade.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao Núcleo
de Controle Externo competente, a fim de que promova a instrução regular, em face dos atos e fatos constantes destes autos.
Vitória, 26 de Junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00988/2018-4
PROCESSOS
9,

TC:

02260/2016-4,

2,02256/2016-8,
7,

07058/2015-2,

02258/2016-7,

02261/2016-

02259/2016-1,

02257/2016-

07060/2015-1,
07022/2015-4,

07059/201507021/2015-

1,07020/2015-5, 04480/2013-6, 04479/2013-3
ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
JURISDICIONADO: FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
RECORRENTE: ROBERTO FORTUNATO FIORIN
EMBARGOS DE declaração – NEGADO PROVIMENTO –
QUITAÇÃO – DEVOLVER AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
Diário Oficial de Contas

ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração,
interposto pelo Sr. Roberto Fortunato Fiorin, em face do
Acórdão TC 230/2015, exarado nos autos do Processo TC
7058/2015.
O Acordão TC – 230/2015, acostado às folhas 666/686,
do Processo TC 4480/2013, em apenso, condenou em
multa pecuniária, o Sr. Roberto Fortunato Fiorin, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O Acórdão TC 578/2016 – Plenário, não acolheu o presente recurso.
Consta dos referidos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 12/09/2016 (fl. 52), e que,
conforme Termo de Verificação 054/2018-1 (fl. 59), expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de
Contas, houve o recolhimento da multa aplicada ao Sr.
Roberto Fortunato Fiorin.
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 2561/20188 (fl. 62), no qual pugnou pela quitação ao responsável,
nos seguintes termos:
[...]
EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR
O MINISTÉRIOPÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no
uso de suas atribuições institucionais, manifesta-se nos
seguintes termos.
www.tce.es.gov.br

O Acórdão TC-230/2015[1], reiterado pelo Acórdão TC
– 578/2016[2], condenou Roberto Fortunato Fiorin em
multa pecuniária no valor de R$5.000,00.
Denota-se da informação as fls. 36 que o trânsito em julgado do acórdão supracitado consumou-se
em12/09/2016.Consta às fls. 59 Termo de Verificação
nº 54/2018 expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas que certifica o recolhimento integral da multa aplicada ao responsável.
Isso posto, com fulcro no art. 148 da Lei Complementar 621/2012, o Ministério Público de Contas pugna seja-lhe expedida a devida QUITAÇÃO e posterior arquivamento do feito, na forma do art. 330, Ie 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 ao Sr. Roberto Fortunato Fiorin, foi paga,
conforme Termo de Verificação nº 054/2018-1 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 §
3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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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), houve delegação de competência aos relatores para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabendo a este Relator decidir nos presentes autos.

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

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 Roberto Fortunato Fiorin, tornando-se desnecessária a continuidade do
procedimento de acompanhamento e monitoramento
de cobrança, evitando-se de se incorrer em custos dispensáveis.

ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

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 Roberto Fortunato Fiorin e DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo, nos termos do art. 330, inciso
IV do RITCEES.
Diário Oficial de Contas

Vitória, 26 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00989/2018-9
PROCESSOS
TC:
05011/2018-7,
06544/2017-9,
03821/2016-2, 02409/2015-1, 02408/2015-6
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ
FREIRE
RECORRENTE: PAULO FERNANDO MIGNONE
ADVOGADO: AMERICO SOARES MIGNONE (OAB: 12360ES)
EMBARGOS DE declaração – CONHECER – ENCAMINHAR PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração,
opostos pelo Sr. Paulo Fernando Mignone, em face do
Parecer Prévio TC 023/2018 – Plenário, exarado nos autos do Processo TC 6544/2017.
O embargante aponta a existência de omissão quanto ao
julgamento das matérias de defesa apresentadas no bojo do Recurso de Reconsideração autuado nos autos do
Proc. TC 6544/2017.
Sendo assim, o Embargante, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformada a Decisão
www.tce.es.gov.br

impugnada, arguindo o acolhimento de suas razões recursais.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto Relatório.
Decido.
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração de pretensa omissão constante no Parecer Prévio
023/2018, exarado nos autos do Processo TC 6544/2017,
deve, pois, o presente recurso ser analisado em cotejo
com a documentação constante dos autos.
1. DA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS:
Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso
foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de 11/06/2018, iniciando-se a contagem do prazo recursal, nos termos do § 2º, do Art. 411, do RITCEES, em
05/06/2018 (fl. 258), assim, nota-se a tempestividade
do presente recurso, com supedâneo no Art. 411, § 2º,
do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 167 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Embargos
de Declaração, por estarem preenchidos os requisitos de
admissibilidade.
Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao Núcleo de
Controle Externo competente, tendo em vista o pedido
de atribuição de efeito modificativo, a fim de que promova a instrução regular, em face dos atos e fatos constantes destes autos.
Vitória, 26 de Junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

Decisão Monocrática 01011/2018-4
Processo: 05561/2018-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

Diário Oficial de Contas

Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: JACIRO MARVILA BATISTA
Responsáveis: Amanda Quinta Rangel – Prefeita de Presidente Kennedy,Bruno Roberto de Carvalho Gomes – Presidente da CPL,Miguel Ângelo Lima Qualhano – Secretário Municipal de Obras
A presente documentação refere-se à Representação
com pedido de medida cautelar, em face da Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy, noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na Concorrência Pública
nº 08/2017.
Deixo de apreciar a medida cautelar pleiteada, sem prejuízo da adoção desta medida em momento oportuno.
Ante o exposto, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO, preferencialmente por meio eletrônico, da Sra. Amanda Quin-

www.tce.es.gov.br

ta Rangel – Prefeita Municipal de Presidente Kennedy e
dos Srs. Bruno Roberto de Carvalho Gomes – Presidente da CPL e Miguel Ângelo Lima Qualhano - Secretário
Municipal de Obras para que, no prazo de 05 (cinco) dias
apresentem as justificativas e documentos que julgarem
necessários.
Juntamente com a notificação dos representados deve
ser juntada cópia da petição inicial.
Cientifique-se ao representante do teor da presente Decisão.
Após, retornem os autos a este Gabinete, para análise
sobre a medida cautelar pleiteada.
Vitória ES, 27 de junho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Quinta-feira, 28 de junho de 2018
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