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Atos da Diretoria Geral de Secretaria

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

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

Designar servidores para fiscalização do Contrato TCEES nº 017/2018, firmado com a empresa Bertoli Construções Ltda. EPP
O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como também o que consta no item 2.3.1 do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12
de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar as servidoras Ingrid Herzog Holz, matrícula 203.589 e Juliana Martins dos Santos Escodino, matrícula
203.663 (Fiscais Titulares), Bruna Saib Chequer Rizzo, matrícula 203.697 (Fiscal Adjunto) e Pedro de Paiva Brito Filho,
matrícula 203.613 (Fiscal Administrativo), como gestores para fiscalização do Contrato Nº 017/2018, firmado com a empresa Bertoli Construções Ltda. EPP, constantes dos autos do Processo TC nº 6676/2017-1.
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 29 de junho de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

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

Telefone: (027) 3334-7665

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

Outras Decisões - Plenário

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

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões)
abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na
Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Decisão 01421/2018-9
Processos: 05992/2013-4, 06621/2013-8
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
UG: CMC - Câmara Municipal de Cariacica
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Interessado: CAMARA CARIACICA
Responsável: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
- EPP [TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB:
16120-ES), ANDERSON SANT ANA PEDRA (OAB: 9712- ES),
JULIA FAIER MARQUES (OAB: 19637-ES)], ADRIANA CARVALHO MIRANDA MARROQUIO [OHANNA OLIVEIRA RUY
(OAB: 21174-ES)], RONALDO MENESES COSTA [GIOVANNA
MANNATO ANGIUS (OAB: 19790-ES)], ANDERSON PEREIRA,
MOACIR TEIXEIRA FONTES [OHANNA OLIVEIRA RUY (OAB:
21174-ES)], PAULA DE OLIVEIRA CAUS, MARCOS ANTONIO IGIDIO, ALPHA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME [DORIO BELARMINO JUNIOR (CPF: 003.701.987-27)], ROGERIA
NATALINO DE ANDRADE [OHANNA OLIVEIRA RUY (OAB:
21174-ES)], NIVALDO LEAL DE CARVALHO, LILIANE DE OLIVEIRA BENICIO, JOIBSON ENDRINGER MONTEIRO [OHANNA OLIVEIRA RUY (OAB: 21174-ES)], MARCELO RAPOSO
COGO, ADILSON AVELINA DOS SANTOS [OHANNA OLIVEIRA RUY (OAB: 21174-ES)], GUALIMP - ASSESSORIA E CONwww.tce.es.gov.br

SULTORIA LTDA – EPP
AUDITORIA ORDINÁRIA – EXERCÍCIO DE 2012 – AUTORIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO PARCELADO DE IMPORTÂNCIA DEVIDA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária realizada na Câmara Municipal de Cariacica, relativa ao exercício
de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Adilson Avelina dos
Santos.
Após trâmites processuais os autos foram levados a julgamento que por maioria foi proferida a Decisão TC
5080/2017-4, nos seguintes termos:
FISCALIZAÇÃO – TOMADA DE CONTAS – ACOLHER PARCIALMENTE AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA – NOTIFICAÇÃO
- 30 DIAS PARA PAGAMENTO
– DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÃO:
....
1.3. Notificar, com fundamento no art. 157 §3º do Regimento Interno, o responsável Adilson Avelina dos Santos para
pagamento do débito no valor equivalente a 2.031,0062
VRTE no prazo improrrogável de 30 dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 146 da
LC 621/12), o recolhimento da referida quantia ao Tesouro
Estadual, a qual deverá ser atualizada monetariamente na
data da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor,
sob pena de ter suas contas julgadas irregulares, nos termos dos artigo 157, §§ 2º e 3º do Regimento Interno e artigo 84, inciso III, alínea ‘c’, da LC 621/2012
Por meio da Petição 579/2018-4, o Sr. Adilson requerer o
parcelamento da importância por ele devida, em decorrênTerça-feira, 3 de julho de 2018
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cia da imposição do ressarcimento.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

FUNDAMENTAÇÃO

Conselheiro Relator

Processos: 06542/2017-1, 05859/2013-9

DO PEDIDO DE PARCELAMENTO

1. DELIBERAÇÃO

Classificação: Recurso de Reconsideração

Compulsando os autos, verifico que o pleito de parcelamento do débito realizado pelo Sr. Adilson Avelino dos Santos, encontra amparo no Regimento Interno deste Tribunal,
conforme se vê:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:

UG: CMA - Câmara Municipal de Anchieta

Art. 459. O Tribunal poderá autorizar o recolhimento parcelado de importância devida, em até vinte e quatro vezes,
desde que o processo não tenha sido remetido para inscrição em dívida ativa ou para cobrança judicial.

1.1. Deferir o pedido de parcelamento requerido pelo Sr.
Adilson Avelina dos Santos, em 12 (doze) parcelas iguais,
corrigidas monetariamente, com a devida incidência dos
acréscimos legais, nos termos do artigo 459 e ss. do RITCEES, devendo a primeira parcela ser paga no prazo de 30 dias
após a publicação desta decisão, seguindo-se as demais nos
mesmos dias dos meses subsequentes;

No presente caso, entendo estar atendida a condição para o deferimento do parcelamento, uma vez que o processo não foi remetido para inscrição em dívida ativa ou para
cobrança judicial.
Com efeito, diante de tais fatores, assim como do permissivo conferido a este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 459 e ss. da Resolução TC
261/2013, autorizo o parcelamento, em 12 (doze) parcelas
iguais, dos valores devidos em virtude da condenação imposta no âmbito da Decisão TC 5080/2017 – Segunda Câmara.
Ressalto que o recolhimento das parcelas deverá ser comprovado mensalmente, até que se promova o recolhimento
integral da importância devida. Sobre cada parcela, corrigida monetariamente, incidirão os correspondentes acréscimos legais, na forma do art. 459, § 4º, do RITCEES.
No mais, destaco que a falta de pagamento de qualquer
parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, conforme artigo 459, § 5º da Resolução TC 261/2013.
Ante todo o exposto, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Diário Oficial de Contas

1.2. Encaminhar os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas, para acompanhamento e monitoramento da
cobrança dos parcelamentos deferidos, conforme disposto
no artigo 305, parágrafo único, do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/06/2018 – 19ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sergio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
www.tce.es.gov.br

DECISÃO TC- 1428/2018 – PLENÁRIO

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Recorrente: DALVA DA MATTA IGREJA
Interessados: WAGNER BOURGUIGNON ALMEIDA, MARCELO DE SOUZA AMARAL, M. CAMARA COM. SERVICOS
COMUNICACAO E MARKETING LTDA
Procuradores: PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES),
LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES)
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECIMENTO – NÃO PROVIMENTO – PAGAMENTO 30 DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Sr.ª Dalva da Matta Igreja, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Anchieta durante o exercício financeiro de 2012, em face do Acórdão
TC-427/2017, constante do Processo TC nº 5859/2013 (fls.
1324/1340), que julgou irregulares os atos praticados pela recorrente e à pena de multa, tendo em vista o seguinte
procedimento:
1. Ausência de controle sem demonstração de motivação e
interesse público na utilização de veículos – infringência aos
arts. 32 e 45,§ 2º da Constituição Estadual;
2. Realização de despesa de natureza antieconômica e com
liquidação irregular – infringência ao Princípio da Economicidade e aos arts. 62 e 63 da Lei Federal 4.320/64;
O acórdão recorrido condenou, ainda, a Srª. Dalva da Matta
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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Igreja a ressarcir ao erário, nos seguintes termos:

É o relatório.

· Individualmente, no valor de 8.149,02 VRTEs, referente ao
item 1 acima descrito;

FUNDAMENTAÇÃO

· Solidariamente com o Sr. Wagner Bourguignon Almeida
e a empresa M. Câmara Com. Serviços de Comunicação e
Marketing Ltda – ME, no valor de 5.819,02 VRTEs, referente
ao item 2 acima descrito.

Analisando as condições de admissibilidade do recurso, observa-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual, o que torna o presente recurso CABÍVEL.

A recorrente interpôs o presente Recurso de Reconsideração objetivando tornar sem efeito a decisão proferida por
este Tribunal.
Ato contínuo, foram os autos encaminhados a esta SECEX
RECURSOS para análise, o que resultou na Instrução Técnica de Recurso – ITR 0244/2017-4, e, posteriormente ao
Ministério Público Especial de Contas que manifestou-se,
por meio do Parecer PPJC 5232/2017-1(da lavra do Dr. Luís
Henrique Anastácio da Silva), ambos manifestando-se no
sentido da manutenção das irregularidades, restando hígida a decisão recorrida.
Por ocasião do julgamento, o senhor Fernando Câmara Gomes, diretor executivo da empresa M Câmara Comércio,
Serviços, Comunicação e Marketing Ltda - ME, compareceu à 3ª sessão plenária, sustentando oralmente suas razões (fls. 82-88).
Às fls. 94-108 o senhor Fernando Câmara Gomes juntou
aos autos documentação intitulada Recurso de Reconsideração/Defesa Escrita, requerendo o seu recebimento e autuação.
Tal peça foi analisada tanto pela unidade técnica competente como pelo MPEC, tendo ambos se manifestado no
sentido do não conhecimento da peça interposta com fulcro no art. 397, incisos I e IV do RITCEES.
Assim, fizeram-se os autos conclusos.
Diário Oficial de Contas

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Verifica-se que o Termo de Notificação nº 427/2017-6 foi
disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do TCEES no dia
21/08/2017, considerado publicado no dia 22/08/2017 (fl.
1341, processo TC nº 5859/2013). Interposto o presente recurso em 30/08/2017, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO.
DO MÉRITO
1. Ausência de controle sem demonstração de motivação e
interesse público na utilização de veículos
Em síntese, a recorrente aduz ser desnecessária a demonstração do atendimento ao interesse público no abastecimento dos veículos, uma vez que:
· Aqueles próprios da Câmara, por estarem a serviço da Administração;
· Aqueles de propriedade dos Vereadores tinham seu amparo previsto na Lei 591/2010, presumindo-se que os mesmos atendiam ao interesse/Finalidade Pública – condição
mandatória para que qualquer diploma legal seja editado.
Argumenta que o deslocamento visa o exercício da fiscalização dos atos do Executivo, por meio de observação dos trabalhos realizados in loco.

com combustíveis sem a devida motivação das viagens realizadas e a demonstração do interesse público. Ainda, invocando o princípio da boa fé objetiva, entende que gasto
com combustível deve ser deduzido como atinente ao interesse público mediato.
Conclui que não é possível responsabilizar o recorrente pela
ausência de finalidade específica, sem a demonstração do
efetivo desvio de finalidade, sob pena de enriquecimento
sem causa da Administração.
Entende não haver nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano ao erário, visto que não teria praticado diretamente ato que viesse a causar o dano.
Contesta a aplicação do conceito de culpa in elegendo e culpa in vigilando, por ser esta limitada a possibilidade concreta do administrador, como homem comum, identificar
a eventual irregularidade. E nesse sentido cita algumas decisões do TCU.
Passando à análise dos argumentos da recorrente, inicialmente, observa-se que concessão de recurso público para abastecimento com combustível de veículos particulares
dos edis estabelecidos na Lei Municipal 591/2010 tem natureza indenizatória, vinculando-se ao exercício do mandato parlamentar:
Art. 1º Ficam instituídas verbas indenizatórias do exercício
parlamentar, destinadas exclusivamente ao ressarcimento
das despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar. (Nosso grifo)

Entende não ser possível justificar os abastecimentos de
seu veículo particular, visto que as atividades particulares e
de natureza parlamentar podem se confundir.

Depreende-se da lei que a referida indenização visa à compensação pecuniária de gastos efetuados pelo agente político no exercício de suas atribuições. Estes devem ser devidamente comprovados, mediante regular prestação de
contas.

Assim, compreende ser possível a realização de despesas

Importante ressaltar que decorre do dever de prestar con-

www.tce.es.gov.br
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tas a inversão do ônus da prova. A Administração Pública
está obrigada a motivar todos os atos que edita, inclusive
os atos tidos como discricionários, sob pena de invalidação.
O dever de prestar contas é obrigação constitucional, estabelecido no parágrafo Único do art. 70 da Carta Magna:
Art. 70 [...]
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos
ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta,
assuma obrigações de natureza pecuniária.
Também a Lei Complementar Estadual n.º 621/2012 (Lei
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo) em seu art. 1º, § 2º determina:
Art. 1º [...]
§ 2º Quem quer que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores do Estado ou Município terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.
No que tange a presente irregularidade, convém esclarecer
que a questão nuclear versa sobre a legitimidade do respectivo fornecimento, quer em veículo particular ou próprio do poder legislativo, que só poderá ser demonstrada a
partir da análise da motivação da concessão do combustível e a confrontação desta com o interesse público tutelado
pelo Legislativo Municipal.
As alegações de que o interesse público estaria presumido
ou implícito na utilização do veículo próprio da Câmara, por
supor que este estaria a serviço da mesma, ou, no caso dos
veículos particulares dos edis, seria suficiente a autorização
prevista na lei não procedem.
Diário Oficial de Contas

A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo é relativa (juris tantum), podendo sofrer questionamento na esfera jurídica, administrativa e perante a Corte
de Contas. Neste caso, cabendo a Administração Pública
provar sua veracidade e legalidade.
Portanto, os vários contextos na aplicação da lei ao fato
concreto devem ser observados. A existência de permissivo legal e a presunção de existência de interesse público
implícito, por si só, não autorizam o pagamento das verbas
indenizatórias, se o processo administrativo de pagamento não estiver devidamente instruído com os documentos
que possibilitem comprovar a existência de interesse público nos deslocamentos, revelando-se compatível com o que
estabelece a referida norma.
A recorrente foi citada para se defender e não trouxe documentos hábeis a demonstrar a regularidade dos abastecimentos ocorridos e citados na peça de instrução inicial.
Quanto à responsabilização, mais uma vez, não prosperam
as argumentações apresentadas. A defesa alega ter lhe sido imputada a responsabilidade objetiva, por estar ausente a demonstração da conduta culposa ou dolosa e o nexo
de causalidade.
A conduta culposa caracteriza-se pela inobservância de um
dever de cuidado. É dever de o administrador público motivar seus atos e instruir adequadamente os processos administrativos para que não pairem dúvidas quanto ao feito.
Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos não
é uma faculdade e sim, um dever de qualquer Administrador Público. Na verdade, o gestor na Administração Pública
só pode fazer o que está na Lei, ao contrário do gestor privado que pode fazer tudo que não esteja proibido.
Fica patente, nestes termos, a vinculação do ordenador de
despesa na esfera pública de agir em consonância com os
www.tce.es.gov.br

princípios constitucionais da Administração Pública.
Em exame das prestações de contas acostadas aos autos
(fls.40/260, 269/292, 394/489), observa-se que elas não
foram devidamente instruídas, estando ausentes: a motivação para o deslocamento; o local do deslocamento; demonstração do interesse público; relatório de aprovação
da comissão a que a lei municipal determina. Em verdade,
conforme ficou demonstrado nos autos, não havia controle quanto aos gastos de combustível, e, não cabe ao ordenador eximir-se de sua responsabilidade sob a alegação da
ausência ou deficiência no controle.
O ato de autorizar uma despesa não é simbólico, é um ato
de gestão que atrai responsabilidade. Praticá-lo sem os cuidados necessários, contrariando preceitos legais, implica na
sua responsabilização.
Caberia à senhora Dalva da Matta Igreja observar a deficiência da instrução do processo de pagamento, que nos presentes autos se encontravam visíveis, e devolvê-lo para a
correta instrução e não simplesmente seguir com o procedimento, autorizando o pagamento.
Desse modo, por ser dever do gestor público velar pela regular liquidação das despesas, pelo que lhe cabe evitar que
pagamentos sejam efetuados sem a devida comprovação
de que a utilização do combustível teve por fim o interesse
público, sem a devida instrução da prestação de contas, entende-se pela manutenção da irregularidade.
1. REALIZAÇÃO DE DESPESA DE NATUREZA ANTIECONÔMICA E COM LIQUIDAÇÃO IRREGULAR.
A irregularidade mantida no acórdão recorrido versa sobre
o pagamento de serviço em duplicidade, sendo imputado
ao recorrente solidariamente o ressarcimento de 5.819,02
VRTEs.
Em síntese, a defesa alega ter ocorrido uma responsabiliTerça-feira, 3 de julho de 2018
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zação objetiva, visto que a mesma não teria praticado diretamente o ato que ocasionou o dano ao erário, alegando
que a irregularidade ora em exame se refere à liquidação de
despesa, processada em um setor próprio, em que somente depois de concluso, com o ateste do fiscal do contrato
nas notas fiscais emitidas pela contratada, era encaminhado a gestora para assinatura e autorização do pagamento.

O poder de hierarquia impõem o dever de fiscalizar os atos
subordinados, não podendo a ordenadora de despesa eximir de sua responsabilização pela omissão deste dever.

Argumenta que no caso em questão, não havia como a gestora identificar a duplicidade de pagamento, por não ser visível ou perceptível sem uma análise aprofundada dos documentos trazidos não apenas no processo que lhe era
apresentado, mas pela comparação com os documentos
havidos nos processos anteriores.

[...] Ato omissivo quanto ao exercício do poder-dever hierárquico (culpa in vigilando), que propiciou a transferência
de recursos públicos para instituição bancária - infringência
ao artigo 164, § 3º, da Constituição Federal e ao artigo 148,
parágrafo único da Constituição do Estado.

Acrescenta que tal duplicidade não foi percebida na Instrução Técnica Inicial, tendo sido trazida aos autos apenas na
Instrução Técnica Conclusiva.
Analisando-se os argumentos trazidos pela defendente,
percebe-se que a alegação de ter ocorrido uma imputação
de responsabilidade objetiva, não procede. A responsabilidade decorre da atribuição do cargo: dever de supervisão,
poder hierárquico, dever de zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.
O ato de autorizar uma despesa não é simbólico, é um ato
de gestão que atrai responsabilidade, impondo-lhe o dever
de supervisão dos atos de seus subordinados e a verificação
da regularidade do processo de pagamento, não só no seu
aspecto formal, conforme já aqui mencionado.
E, assim, não há como afirmar a ausência de relação de causalidade entre os pagamentos em desacordo com a legislação pertinente e a conduta do Presidente da Câmara, uma
vez que era ele quem autorizava os pagamentos, no exercício da competência que lhe foi atribuída pela lei, em razão
do exercício do mandato.
Diário Oficial de Contas

Como exemplo de responsabilização do agente público fundamentado na culpa in vigilando (poder-hierárquico), cita-se o acórdão desta Corte de Contas n.º 340/2009 (processo TC 3929/2001):

Observa-se que os termos de Liquidação (fls. 541/555), referem-se a várias notas fiscais em conjunto, onde é visível
na descrição dos serviços a duplicidade de alguns deles,
não exigindo maiores esforços do gestor que age com zelo
e diligencia a percepção, levando-o a um questionamento.
Não pode o ordenador eximir de sua responsabilidade sob
a alegação da ausência ou deficiência do controle.
Também não procede a alegação de que não foi notado pela Equipe de Auditoria e de que não constou na Instrução
Técnica Inicial 18/2014, tendo sido sim, anunciada a duplicidade de pagamento e apontado o possível ressarcimento
tanto no Relatório de Auditoria 72/2013 (fls. 29/31), quanto na Instrução Técnica Inicial 18/2014, (fls. 662/665).
Portanto, restou demonstrada a conduta culposa da agente
pela inobservância a razoável diligência imposta e esperada
da ordenadora de despesa. Portanto, mantem-se a sua responsabilidade solidária.
O Ministério Público Especial de Contas, por sua vez, anui
integralmente à análise da área técnica, por meio do parecer à fl. 72, entendimento com o qual também concorda este Relator.
www.tce.es.gov.br

Conforme já relatado, por ocasião da inclusão do feito na
pauta da 3ª Sessão Ordinária do Plenário, o senhor Fernando Câmara Gomes, diretor executivo da empresa M Câmara Comércio, Serviços, Comunicação e Marketing Ltda –
ME, juntou aos autos documentação intitulada Recurso de
Reconsideração/Defesa Escrita, requerendo o seu recebimento e autuação.
Quanto à análise dessa peça, adoto como parte de meu voto as considerações nela constantes, conforme segue.
Verifca-se que o senhor Fernando Câmara Gomes, diretor
executivo da empresa M Câmara Comércio, Serviços, Comunicação e Marketing Ltda – ME, ao apresentar sustentação oral, quis na verdade, interpor um recurso intempestivo, desvirtuando, assim, o objetivo da sustentação oral.
Tal situação fica clara ao lermos o seguinte trecho da sustentação oral:
Em primeiro lugar, agradecemos por esta oportunidade de
sustentação oral quanto aos termos do recurso e da decisão combatida, no processo do qual somos parte interessada solidariamente com a senhora Dalva da Matta Igreja e com o senhor Wagner Bourguignon Almeida, que visa perquirir a respeito de possível realização de despesa de
natureza antieconômica e com liquidação irregular. Registra-se que a empresa M. Camara Com. Serviços Comunicação e Marketing Ltda – ME, que legalmente represento, por ignorância nossa aos ritos processuais deste Tribunal de Contas, deixou de se cadastrar para recebimento da
decisão por email, e também não faz uso de patrono advogado, que normalmente acompanha a leitura do Diário de
Justiça, de modo que não tomamos conhecimento da decisão recorrida, o Acordão 427/2017, e também do respectivo recurso impetrado, até ser noticiado pela parte recorrente a data da sustentação oral. Desse modo, já apresenTerça-feira, 3 de julho de 2018
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tamos pedido de devolução do prazo recursal, com base
na ausência de notificação pessoal da parte. No entanto,
aproveitamos a oportunidade para já apresentar os argumentos que combatem a decisão hostilizada.
A sustentação oral é o meio pelo qual a parte pode expor
oralmente as razões ou as contrarrazões do recurso interposto.
No recurso ora em análise a recorrente é a senhora Dalva
da Matta Igreja, sendo que ela não apresentou sustentação oral.
Destaca-se que a empresa M. Câmara Comércio, Serviços,
Comunicação e Marketing Ltda.-ME, nos autos do processo 5859/2013, foi condenada, solidariamente com o senhor Wagner Bourguignon Almeida e a senhora Dalva da
Matta Igreja, a ressarcir o erário municipal no valor de R$
13.144,60, equivalentes a 5.819,02 VRTE, em razão da manutenção da irregularidade realização de despesa de natureza antieconômica e com liquidação irregular (Item 2.4 da
ITC nº 690/2016).
Assim, caso estivesse inconformada com a decisão, deveria ter interposto tempestivamente o competente recurso.
Como não observou o prazo para a interposição de recurso,
não se pode admitir que o senhor Fernando Câmara Gomes
desvirtue o objetivo da sustentação oral, com o nítido propósito de interpor um recurso intempestivo.
Acrescenta-se que um dos requisitos de admissibilidade do
recurso é a sua regularidade formal, ou seja, a exigência de
que o recurso seja apresentado na forma prevista em lei.
Assim, nos termos do inciso I do art. 397 do RITCEES, o recurso deve ser apresentado em forma de petição, ou seja,
por escrito.
Diante do exposto, tendo em vista que o senhor Fernando Câmara Gomes utilizou-se da sustentação oral para inDiário Oficial de Contas

terpor, oralmente, um recurso intempestivo, opina-se pelo
NÂO CONHECIMENTO. Além disso, frise-se, o senhor Fernando não formalizou seu ingresso nos autos como recorrente. Somente peticionou, nos autos do recurso de outra
pessoa, a realização de sustentação oral. Portanto, ainda
que em tese exista interesse e legitimidade, não houve formalmente uma petição de recurso do senhor Fernando. O
recurso que ora se analisa, repise-se é da Senhora Dalva.
A documentação juntada às fls. 94-108 tem conteúdo de
uma petição de Recurso de Reconsideração, elaborada por
alguém que não é o recorrente.
Quanto à tempestividade, verifica-se que a publicação
da notificação do Acórdão TC- 1159/2017 – Segunda Câmara, proferido nos autos do Proc. 11374/2015, foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal
no dia 21/08/2017, considerando-se publicada no dia
22/08/2017, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c art. 5º
da Resolução TC nº 262/2013.
Ainda que se considerasse a peça como Recurso de Reconsideração, somente para efeito de argumentação, na data
de 26/02/2018, tem-se o mesmo como INTEMPESTIVO.
Importante destacar que, nos termos do art. 62 da LC
621/2012 a comunicação dos atos e decisões presume-se
perfeita com a publicação no Diário Oficial do Estado ou outro meio de divulgação oficial do Tribunal de Contas, salvo
as exceções previstas em lei.
E o art. 66 do mesmo diploma legal assim dispõe:
Art. 66. Os prazos referidos nesta Lei Complementar são peremptórios e contam-se, independente da ordem sequencial, a partir da data:
[...]
www.tce.es.gov.br

IV - da publicação de edital no Diário Oficial do Estado ou
outro meio de divulgação oficial do Tribunal de Contas;
Ante o exposto, opina-se pelo NÃO CONHECIMENTO da petição de recurso de reconsideração interposto pelo senhor
Fernando Câmara Gomes, tendo em vista a não observância do disposto nos incisos I e IV do art. 397 do RITCEES.
Isso posto, entendo pelo CONHECIMENTO do recurso objeto deste autos, cuja recorrente é a senhora Dalva, e, quanto ao mérito, pela TOTAL NEGATIVA DE PROVIMENTO, nos
termos acima delineados, mantendo-se integralmente as
responsabilidades e irregularidades apontadas no Acórdão
TC-427/2017, assim como a multa aplicada e o ressarcimento correspondente a 13.968,04 VRTEs.
Contudo, pelo fato de não ter sido oportunizado à responsável o procedimento descrito no art. 157, §3° do Regimento Interno desta Corte, entendo cabível a aplicação do
art. 407 do mesmo diploma legal, notificando-se a mesma
para recolhimento do débito em 30 dias na forma do referido dispositivo.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. CONHECER do recurso e, quanto ao mérito, NEGAR
PROVIMENTO, nos termos acima delineados, mantendo-se
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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integralmente as responsabilidades e irregularidades apontadas no Acórdão TC-427/2017, e o ressarcimento correspondente a 13.968,04 VRTEs;
1.2. NOTIFICAR a senhora DALVA DA MATTA IGREJA, ao
ressarcimento aos cofres públicos municipais dos valores
despendidos indevidamente correspondentes a 13.968,04
VRTEs, advertindo a mesma para que o faça no prazo de 30
(trinta) dias, sob pena de condenação em multa pecuniária, a ser dosada em conformidade ao disposto no artigo
1º, inciso XXVI, c/c artigos 94 a 97 da Lei Complementar nº
32/1993, e de ter suas contas julgadas irregulares, nos termos do art. 407 do RITCEES, CIENTIFICANDO-SE a responsável de que desta decisão não cabe recurso nos termos do
art. 398 do mesmo diploma legal;
1.3. NÃO CONHECER a peça interposta pelo senhor Fernando Câmara Gomes, tendo em vista a não observância do
disposto nos incisos I e IV do art. 397 do Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
1.4. CIENTIFIQUEM-SE os demais interessados do teor desta decisão, inclusive o senhor Fernando Câmara Gomes;
1.5. Cumprido o prazo com ou sem comprovação de ressarcimento ao erário, retornem os autos à conclusão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 08/05/2018 - 13ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos
Ranna de Macedo e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti e
Marco Antonio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Diário Oficial de Contas

Presidente

Decisão 01431/2018-2
Processos: 05574/2017-8, 06832/2012-3, 01879/2012-1
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: CMBG - Câmara Municipal de Baixo Guandu
Relator: Domingos Augusto Taufner
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas (HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
Interessado: ADELAR RODRIGUES DA FONSECA [FABYANO CORREA WAGNER (OAB: 8394-ES, OAB: 112322-MG)],
ALDEMIR JOSE ANDREATTA [FABYANO CORREA WAGNER
(OAB: 8394-ES, OAB: 112322-MG)], CARLOS FERNANDO
AHNERT [ALTAIR ANTONIO FERREIRA (OAB: 14034-ES)], FABIANO ALBUQUERQUE CANUTO [FABYANO CORREA WAGNER (OAB: 8394-ES, OAB: 112322-MG)], JOAO MANOEL RIGAMONTE [FABYANO CORREA WAGNER (OAB: 8394-ES,
OAB: 112322-MG)], JONAS CARLOS MOREIRA, JOSE LUIZ
OLIVEIRA [FABYANO CORREA WAGNER (OAB: 8394-ES,
OAB: 112322-MG)], JUSCELINO HENCK [RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES (OAB: 22186-ES), ALFREDO DA LUZ JUNIOR
(OAB: 7805-ES), FABYANO CORREA WAGNER (OAB: 8394ES, OAB: 112322-MG)], MARCOS HUMBERTO STEIN MERLO
[FABYANO CORREA WAGNER (OAB: 8394-ES, OAB: 112322MG)], RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES, VARLI QUEIROZ
[FABYANO CORREA WAGNER (OAB: 8394-ES, OAB: 112322MG)], WILTON MINARINI DE SOUZA FILHO [FABYANO CORREA WAGNER (OAB: 8394-ES, OAB: 112322-MG)], CARLOS
ROBERTO BUGER
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC-1242/2016 – CONHECER – DAR PROVIMENTO PARCIAL
– RECONHECER BOA-FÉ - NOTIFICAÇÃO 30 DIAS PARA REwww.tce.es.gov.br

COLHIMENTO DO DÉBITO - RECOMENDAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
O presente feito cuida de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas, em face do Acórdão TC 1242/2016, prolatado nos autos do Processo TC
1879/12, que trata de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Baixo Guandu, que tornou sem efeito a
declaração de revelia aplicada ao Sr. Fabiano Albuquerque
Canuto, e julgou regulares as contas daquele Poder Legislativo, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade dos Senhores Juscelino Henck, Adelar Rodrigues Fonseca, Aldemir José Andreatta, Carlos Fernando Ahnert, Carlos
Alberto Buger, Fabiano Albuquerque Canuto, João Manoel
Rigamonte, Jonas Carlos Moreira, José Luiz Oliveira, Marcos Humberto Stein Merlo, Rodrigo Oliveira Rodrigues, Varli Queiroz e Wilton Minarine de Souza Filho, com quitação.
O ilustre representante do Ministério Público de Contas,
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, inconformado com o mencionado acórdão, diante das razões que expõe na exordial, requer seja o presente recurso conhecido e
provido, no sentido de reformar o Acórdão TC – 1242/2016
– 2ª Câmara, emitindo-se, assim, nova decisão no sentido
de julgar irregulares as contas da Câmara Municipal de Baixo Guandu, sob a responsabilidade de Juscelino Henck, imputando-lhe multa pecuniária, bem como ressarcimento
ao erário, em solidariedade, com os Senhores Fabiano Albuquerque Canuto, João Manoel Rigamonte, Jonas Carlos
Moreira, José Luiz de Oliveira, Varli Queiroz, vereadores do
Município de Baixo Guandu.
Os recorridos foram notificados, no prazo de 15 (quinze)
dias, para prestarem as contrarrazões ao presente RecurTerça-feira, 3 de julho de 2018
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so de Reconsideração, por meio da DECM 01434/2017-8,
fls.61/62.
Devidamente notificados, os recorridos mantiveram-se silentes.
Instada a se manifestar, a 8ª Secretaria de Controle Externo, através da Instrução Técnica Recurso ITR 313/2017, fls.
69/81, em síntese, concluiu nos seguintes termos:
“Ante ao exposto nos itens III.1 e III.2 desta instrução técnica de recurso, somos pelo PROVIMENTO do presente Recurso de Reconsideração e sugerimos a reforma do Acórdão TC 1242/2016 – Segunda Câmara, a fim de reconhecer as irregularidades e julgar IRREGULARES as contas do
senhor Juscelino Henck, Presidente da Câmara Municipal
de Baixo Guandu, no exercício 2011, condenando-o, em solidariedade com os senhores Fabiano Albuquerque Canuto,
João Manoel Rigamonte, Jonas Carlos Moreira, José Luiz
de Oliveira, Varli Queiroz, a ressarcir os cofres públicos a
quantia equivalente a 4.713,73 VRTE, sem prejuízo de imputação de multa em razão das três irregularidades identificadas.”
Por fim, os autos foram remetidos ao Ministério Público de
Contas, que anuiu os termos da Instrução Técnica de Recurso, destacando que reserva o direito de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento, em defesa da ordem
pública.”
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Pois bem. Inconformado com o Acórdão TC 1242/2016, o
Ministério Público de Contas interpôs o presente recurso,
apreendendo que a decisão de piso padeceu de error in judicando, pois julgou as contas regulares, mesmo diante de
inequívoco reconhecimento da existência de irregularidades graves.
Diário Oficial de Contas

O Ministério Público de Contas, seguido pela equipe técnica desta Casa, analisou de forma conjunta as irregularidades constantes dos itens 01 e 02 do acórdão atacado.
Entretanto, passo à análise das inconsistências repreendidas, observando a didática posta na decisão atacada, entendendo ser a forma harmônica e coesa, ante aos princípios do contraditório e ampla defesa, de acordo com a Instrução Técnica Inicial dos autos TC-1879/2012:

de solicitação de abastecimento, de forma a garantir que
o contrato estava sendo executado dentro das normas estabelecidas.
Assim, divergindo da área técnica e do Ministério Público
de Contas, mantenho a presente irregularidade, considerando-a de cunho formal, tendo em vista a baixa gravidade do apontamento feito.

A equipe de auditoria verificou que não houve nomeação
do fiscal do contrato para acompanhar a execução do contrato nº 03/2011, cujo objeto era o fornecimento de gasolina para veículos automotores.

Por fim, determino que conste recomendação ao atual ordenador de despesas da Câmara Municipal de Baixo Guandu para que designe agente responsável pela fiscalização
da execução contratual de maneira formal, através de ato
próprio ou por termo nos autos do processo inerente à contratação, conforme orientação da Súmula nº 001 deste Tribunal, publicada no DIO Eletrônico em 29/08/2017.

Em sede de justificativas, o recorrido alegou que não houve prejuízo ao erário, pois foi um erro de procedimento, já
que apesar da ausência de expressa nomeação de fiscal, o
contrato fora acompanhado em sua execução.

Destaco, porém, que o procedimento licitatório em referência foi realizado no exercício de 2011, anteriormente à
publicação da Súmula 001 de 2017 deste Tribunal de Contas.

Acrescentou que de acordo com as cláusulas contratuais, o
fornecimento de combustível se daria por meio de “requisição” e todas as requisições foram assinadas pelo servidor
da Câmara, Sr. Rodrigo Oliveira Rodrigues, Diretor Geral,
que, de fato, era o responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato em questão.

2. Fornecimento de combustível sem cobertura contratual
e sem prévio empenho:

1. Ausência de nomeação de fiscal na execução do contrato nº 03/2011 - Convite nº 02/2011:

Pois bem. Compulsando os autos, certifico que realmente não há designação formal de fiscal do contrato em destaque, conforme prevê a lei de licitações, todavia, ressalto
que tal fato não implica, necessariamente, dizer que não
houve fiscalização efetiva do mesmo. No caso em tela, embora não tenha constado no contrato quem seria o responsável pela sua fiscalização, o Servidor RODRIGO OLIVEIRA
RODRIGUES – Diretor Geral da Casa assumiu a responsabilidade pela fiscalização ao assinar todas as requisições
www.tce.es.gov.br

Responsável: Juscelino Henck - Presidente da Câmara
A área técnica apontou que houve fornecimento de combustível sem cobertura contratual e sem prévio empenho
no contrato nº 03/2011, realizado entre a Câmara Municipal de Baixo Guandu e a empresa Combustíveis Santa Helena Ltda., após a entrega total do objeto.
Em síntese, a equipe técnica, apontou a irregularidade nos
seguintes termos:
“Na análise dos autos relativo ao contrato 03/11 constatou-se que foram fornecidos combustíveis sem cobertura
contratual e sem prévio empenho, em desacordo com o
que determina o art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64.
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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Conforme foi verificado, encontrava-se acostada nos autos, manifestação da lavra do Contador Legislativo Municipal, Sr. Carlos Roberto Buger, informando que se encontrava na Contadoria a NFe-000.000.956 emitida pela empresa Combustíveis Santa Helena Ltda. no dia 30/12/2011,
no valor de R$ 687,59 (seiscentos e oitenta e sete reais e
cinquenta e nove centavos), referente ao fornecimento de
241,26 (duzentos e quarenta e um virgula vinte e seis) litros de combustível (gasolina), através das requisições de
combustível de nº 204/2011 a 211/2011.
Segundo o demonstrativo elaborado pelo Servidor, existia
somente um saldo de 43,56 (quarenta e três litros vírgula
cinquenta e seis) litros de gasolina com cobertura contratual, do que se depreende que 197,70 (cento e noventa e
sete vírgula setenta) litros foram fornecidos sem a referida cobertura.
Em 12 de março de 2012, o Presidente da Câmara Municipal, Sr. Juscelino Henck, tendo em vista disparidade entre
o saldo de combustível e o que foi efetivamente fornecido determinou ao setor de contabilidade o arquivamento dos autos, sem que, para isso, fizesse constar nenhuma motivação.”
O recorrido alegou em defesa, que realmente houve um
consumo de combustível de 2.8% a mais do que o contratado, ou seja, afirma que do total de 7.000 litros contratados, ao somarem-se as requisições emitidas, viu-se que o
poder público fez uso de 7.197,70 litros.
Desta forma, reconhece que realmente ocorreu um descuido, ao controlar as emissões das requisições e os respectivos abastecimentos. Alegou, por fim, que a Câmara
Municipal pagou somente o valor que estava empenhado,
suportando de seu próprio bolso o pagamento da diferença ao fornecedor.
Diário Oficial de Contas

Ante os fatos postos, constata-se que a Câmara Municipal de Baixo Guandu utilizou 197,70 litros de combustível
a mais do que o contratado, sendo esta quantia fornecida
pela contratada sem a devida cobertura contratual e paga
sem o prévio empenho.
O recorrido afirma que foi ele quem pagou com recursos
próprios o valor excedente ao contratado, entretanto, considerando a documentação por ele acostada aos autos, fl.
832, verifica-se que se refere somente à nota fiscal do fornecimento dos combustíveis, com o carimbo de “recebemos”, não sendo possível verificar quem, de fato, realizou
o pagamento.
Assim, verifico que não há comprovação das alegações do
recorrido, no sentido de que foi ele quem verdadeiramente custeou o pagamento do valor excedente referente ao
combustível fornecido pela contratada, todavia, fato certo é que realmente houve o pagamento, conforme se denota da nota fiscal à fl. 832, emitida no valor de R$ 687,59
(seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), correspondente ao pagamento de 241,26 litros de
gasolina comum, sendo que, apenas 43,56 litros estavam
acobertados contratualmente, sobejando a quantidade de
197,70 litros, afora o contratado.
Nessa senda, averiguo que realmente houve falha na execução contratual, na gestão do recorrido, apesar disso,
não verifico suficiência para macular suas contas do recorrido, diante da dúvida existente no que tange ao pagamento do excedente contratual.
Ante o exposto, divergindo da área técnica e do Ministério
Público de Contas, reafirmo posicionamento apresentado
pelo relator de piso, todavia, mantenho a presente irregularidade, considerando-a de cunho formal.
Recomendo, por oportuno, ao atual Presidente da Câmara
www.tce.es.gov.br

Municipal de Baixo Guandu, que nas contratações futuras
observe os limites da cobertura contratual para que não
incorra novamente na irregularidade apontada.
3. Pagamento Irregular de Diárias:
Responsáveis: Juscelino Henck - Presidente da Câmara
Fabiano Albuquerque Canuto - Vereador
João Manoel Rigamonte - Vereador
Jonas Carlos Moreira - Vereador
José Luiz Oliveira - Vereador
Varli Queiroz - Vereador
A equipe de auditoria verificou irregularidades em despesas e recebimentos de recursos decorrentes de diárias para participação em cursos e eventos para vereadores/servidores, bem como inscrições, passagens aéreas e pagamento de combustível, sem a comprovação do Interesse
Público.
Em sede de auditoria, constatou-se que os pagamentos referentes à concessão de diárias, somaram no exercício de
2011 o valor de R$ 105.500,00, que acrescidos de inscrições em cursos, reembolso de combustível e aquisições de
passagens aéreas totalizam o montante de R$ 136.143,66.
Desse valor, entendeu a princípio que não restaram comprovados o interesse público primário ensejador dos deslocamentos dos edis e servidores da Câmara Municipal o
valor de R$ 110.425,98.
Posteriormente à citação e justificativas dos responsáveis,
apreenderam que não restou comprovado o interesse público na realização das despesas listadas, por não haver
comprovação da efetiva realização da viagem com as devidas declarações de comparecimento, maculando o ato
de concessão das mesmas:
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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Nomes

Data

Objetivo

NºDiárias/ Val-

Reembolso de

Atestado de

Transp.

Presença

-

-

-

-

Relatório de Via-

Valor a ressar-

Fabiano Albuquerque Ca- 03/05/11
30/03/11
nuto - Vereador
22/11/11
13/07/11

Viagem a Vitória para tratar da manutenção do trecho da BR 259
Viagem a Vitoria para participar de reunião com os Secretários Estaduais de Educação e Esporte
Viagem a Vitória p/ participar da Audiência Pública “Aspectos da Internação na Epidemia do Crack”
Viagem a Vitória para participar de sessão especial na Assembleia Legislativa sobre o tema: “A inclusão escolar

or R$
1/R$400,00
1/R$400,00
1/R$400,00
1/R$400,00

11/04/11
João Manoel Rigamonte - 03/05/11
22/11/11
Vereador
13/07/11

da pessoa com deficiência entre a legislação e a dignidade
Viagem a Vitória para participar de reunião com o Secretario de Esporte e Lazer
Viagem a Vitória para tratar da manutenção do trecho da BR 259
Viagem a Vitória p/ participar da Audiência Pública “Aspectos da Internação na Epidemia do Crack”
Viagem a Vitória para participar de sessão especial na Assembleia Legislativa sobre o tema: “A inclusão escolar

1/R$400,00
1/R$400,00
1/R$400,00
1/R$400,00

Jonas Carlos Moreira - 10/11/11

da pessoa com deficiência entre a legislação e a dignidade”.
Viagem p/ Vitória para participar do “Ato Público Royalties do Petróleo”

1/R$ 400,00

Fl. 1024

-

Fl. 1025

530,50

1/R$400,00

R$130,50
Fl. 1060/1061

-

Fl. 1059

544,04

Fl. 1096

1.483,00

Vereador
25 e 26/08/11

Viagem p/ Vitória p/ reunião na Secretaria Est de Agricultura

gem
Fls.402/403
Fl. 560
Fls. 807/808

cir R$
400,00
400,00
400,00
400,00

-

Fl.823
Fls.402/403
Fls. 807/808

400,00
400,00
400,00
400,00

José Luiz de Oliveira - Ve- 21 e 22/06/11

Viagem p/ Muriaé para realização de um contrato de parceria para possível atendimento às pessoas portado-

2/R$ 1.200,00

R$144,04
Fl. 1093

reador
Juscelino Henck - Ver- 13/07/11

ras de câncer
Viagem a Vitória para participar de sessão especial na Assembleia Legislativa sobre o tema: “A inclusão escolar

1/R$400,00

R$ 283,00
-

-

Fls. 805/806

eador
29/08/11
28/07/11
20/07/11
20/09/11
04/07
21 e 22/06/11

da pessoa com deficiência entre a legislação e a dignidade”.
Viagem para Barra de São Francisco para participar de sessão solene
Viagem para Santa de Maria de Jetibá para participar de sessão solene
Viagem p/ Vitória p/ participa do evento “Esporte pela Paz”
Viagem p/ Vitória p/ resolver o impasse da Informática da Escola Estadual e participa de Solenidade
Viagem p/ Vitória para acompanhar processo da escola estadual de ensino médio
Viagem p/ Muriaé para realização de um contrato de parceria para possível atendimento às pessoas portado-

1/R$400,00
1/R$400,00
1/R$400,00
2/R$800,00
1/R$400,00
2/R$ 1.200,00

-

-

Fls. 1428-1430
Fls. 1444
Fls. 1597-1598
Fl. 1096

400,00
400,00
400,00
800,00
400,00
1.200,00

24/08/11

ras de câncer
Viagem p/ Gov. Valadares p/ participar da 15ª Reunião extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio

1/R$600,00

-

-

Fls. 1561-1565

600,00

26 e 27/05/11

Doce
Viagem p/ Vitória p/ participar do Seminário sobre a regulamentação da emenda 29 – PEC 29 e Atualização

2/R$800,00

Fl. 1677

-

Fl. 1680

916,00

29/08/11

da Tabela SUS
Viagem p/ Vitória p/ reunião com o Secretário Est. de Esporte p/ implantação do Projeto Segundo tempo.

1/R$400,00

R$ 116,00
Fl. 1870

-

Fl. 1869

530,01

Varli Queiroz - Vereador

400,00

R$ 130,01

Ante a controvérsia levantada, entendo que não é tarefa de fácil deslinde certificar de forma inequívoca o que está ou não albergado pelo interesse público dentro da atividade parlamentar,
in casu, o pagamento de diárias visando o custeio dos deslocamentos para participação em eventos de diversas naturezas.
Explico. Quando um parlamentar participa de eventos com uma pauta específica, com temas afetos à atividade política, cujo assunto é de interesse da Câmara ou da municipalidade, a qual
o mesmo representa, pode-se dizer que está caracterizado o interesse público, devendo, todavia, ser devidamente comprovado por meio de certificado de participação e conclusão do evento ou confirmação de presença do local indicado e demais comprovantes exigidos pela legislação local, a fim de que o parlamentar possa apresentar a devida prestação de contas da despesa realizada.
Enfatizo que, a atividade política, desde que bem desenvolvida, é essencial para a concretização do Estado e para a constituição da cidadania, entretanto, o fato de boa parte da população ter
uma dose de preconceito com os políticos, não quer dizer que a atividade política deva ser automaticamente criminalizada, de modo a subestimar a política como verdadeiro motor da democracia.
Diário Oficial de Contas
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Nessa linha de raciocínio, conforme constatado pela
equipe técnica, verifico que há algumas despesas realizadas com diárias que não estão devidamente comprovadas e motivadas, motivo pelo qual, peço vênia ao relator de piso, para reconhecer a presente irregularidade, com o dever de ressarcimento, conforme delineou
a área técnica:
Nomes
Fabiano Albuquerque Canuto - Vereador
João Manoel Rigamonte - Vereador
Jonas Carlos Moreira – Vereador
José Luiz de Oliveira - Vereador
Juscelino Henck - Vereador
Varli Queiroz - Vereador

Valor R$
2.000,00
1.200,00
2.024,59 (*)
1.483,00
2.800,00
3.246,41

Valor VRTE
(2011)
947,10
568,26
958,54 (*)
702,27
1.325,94
1.537,34

que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

1.4.1 Designe agente responsável pela fiscalização da

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

execução contratual de maneira formal, através de

Relator

ato próprio ou por termo nos autos do processo ine-

1. DELIBERAÇÃO:

rente à contratação, conforme orientação da Súmula

Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os

nº 001 deste Tribunal, publicada no DIO Eletrônico em

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espíri-

29/08/2017.

to Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões

1.4.2 Nas contratações futuras observe os limites da

expostas pelo Relator, em:
1.1 Conhecer o presente recurso de reconsideração;
1.2 Dar provimento parcial ao recurso de reconsideração, para manter as irregularidades constantes dos

cobertura contratual para que não incorra novamente
na irregularidade apontada.
1.5 Cumprido o prazo, com ou sem comprovação do

itens 1, 2 e 3 deste voto, na forma descrita;

ressarcimento ao erário, retornar os autos à conclu-

Destaca-se que o senhor Juscelino Henck, Presidente
da Câmara Municipal de Baixo Guandu à época, por
ter efetuado, na qualidade de ordenador de despesa,
gastos com diárias e pagamentos de combustível, sem
a comprovação do interesse público é solidariamente
responsável aos demais responsáveis ao ressarcimento
aos cofres públicos no montante de R$ 9.954,00 equivalentes a 4.713,71 VRTE.

1.3 Reconhecer a boa fé dos Senhores Juscelino Henck,

são do Relator;

Fabiano Albuquerque Canuto, João Manoel Rigamon-

2. Unânime.

Diante de uma análise pormenorizada de todas as despesas gastas com diárias pelos servidores da Câmara
Municipal de Baixo Guandu, examino que não houve
um descontrole ou qualquer indício de desvio de dinheiro público, razão pela qual, reconheço a boa fé dos
servidores indicados, para que recolham a importância
devida, na forma regimental.

na forma descriminada no voto, no prazo improrrogá-

Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o
entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação

mos dos artigos 157, §§2º e 3º do Regimento Interno e

Diário Oficial de Contas

te, Jonas Carlos Moreira, José Luiz de Oliveira, e Varli
Queiroz, apontados como responsáveis no item 3 deste voto, para na forma do art. 407 c/c os §3º e §4º do

3. Data da Sessão: 19/06/2018 – 19ª Sessão Ordinária
do Plenário.

artigo 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas

4. Especificação do quórum:

do Estado do Espírito Santo, NOTIFICÁ-LOS para paga-

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presi-

mento do débito no valor equivalente a 4.713,71 VRTE,
vel de 30 dias, a contar da ciência, para que compro-

dente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias

vem, perante o Tribunal (art. 146 da LC 621/12), o re-

Chamoun e Sergio Manoel Nader Borges;

colhimento da referida quantia ao Tesouro Municipal, a

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva

qual deverá ser atualizada monetariamente na data da

(em substituição).

efetiva quitação, na forma da legislação em vigor, sob
pena de ter suas contas julgadas irregulares, nos terartigo 84, inciso III, alínea ‘c’, da LC 621/2012;
1.4 Recomendar ao atual Presidente da Câmara que:
www.tce.es.gov.br

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Outras Decisões - 1ª Câmara

COMPOSIÇÃO DA 1a CÂMARA
Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões)
abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na
Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Decisão 01425/2018-7
Processo: 02800/2005-3
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 1998

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

UG: PMM - Prefeitura Municipal de Muqui
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado : PREFEITURA MUQUI
Responsável : GILBARDO MOFATI VICENTE [LUÍZA OZÓRIO DE OLIVEIRA, GENESIO MOFATI VICENTE (OAB: 8031ES), OZORIO VICENTE NETTO (OAB: 19873-ES)], CARLOS
ELIAS MENDONCA, HERON CARLOS MACHADO GOMES,
MARCO AURELIO MONTEIRO DE BARROS SOBRINHO,
MAURICIO JOSE DA SILVA [SAMIR FURTADO NEMER (OAB:
11371- ES)], VALDIR CASTIGLIONI FILHO, FABIO VIEIRA
DOS SANTOS 05438396647, GATTI & BORTOLOSO ENGENHARIA LTDA - ME [ROBERTA WEBER (OAB: 32056-SC),
LAIS CAMILA DE MEDEIROS (OAB: 35900-SC), VILCO DE
MEDEIROS (OAB: 12589-SC)], ECOLOGICA- ENGENHARIA
E MEIO AMBIENTE LTDA - ME
CONTROLE EXTERNO – AUDITORIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI – EXERCÍCIOS DE 1998 A 2005 – CONVÊNIO 25/1998 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E O MUNICÍPIO DE MUQUI – CONwww.tce.es.gov.br

TRATOS 60/1998, 57/2002 E 57/2003 – CONTRATAÇÃO
DE OBRAS VISANDO À REFORMA DA CASA DA CULTURA
E À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SALIM B. BALMAS E DA
RUA VIEIRA MACHADO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E
REGULAR DO PROCESSO – INVIABILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL APÓS DECURSO DE EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL POR OFENSA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRECEDENTES –
DEVER DE OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– SANEAMENTO DO FEITO – HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ENCAMINHAMENTO PRÉVIO À SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL
DE CONTAS.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de auditoria realizada no Município de Muqui
para apurar indícios de irregularidades na execução de
obras, conforme inicialmente narrado em representação
constante do processo TC 2571/2004 e apresentada pelo
senhor Sebastião Geraldo Moreira, então chefe do Poder
Legislativo local.
Nesta apuração, foi analisada a execução do convênio
25/1998 – celebrado pela Secretaria de Estado da Cultura e o Município de Muqui – e dos contratos 60/1998,
57/2002 e 57/2003, por meio dos quais foram contratadas obras de reforma da casa da cultura e de revitalização
da praça Salim B. Balmas e da Rua Vieira Machado no Município de Muqui.
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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Os trabalhos de auditoria, realizados entre 21/06/2005
e 30/09/2005, constataram indicativos de irregularidades referentes a pagamentos por serviços aparentemente não executados, da ordem de R$ 50.566,03 (cinquenta mil, quinhentos e sessenta e seis reais e três centavos),
em valores da época (Instrução Técnica Inicial 25/2006 –
fls. 92/99).
Em razão disso, foram citados os gestores do período: senhores Sebastião Maciel de Aguiar (ex-secretário de estado da cultura), Gilberto Mofate Vicente (ex-prefeito), José
Paulo VIçosi (ex-prefeito) e a senhora Neusa Maria Mendes (ex-secretária de estado da cultura), nos termos da
Decisão Preliminar TC 1417/2007 (fl. 103).
Naquela época, em 2007, as justificativas dos citados já sinalizavam que o feito carecia de uma instrução mais precisa e bem-acabada, como se vê nas alegações de ilegitimidade de partes (fl. 123) e de restrições ao exercício da
defesa por longo decurso de tempo e de dificuldade no
arrolamento de provas (fls. 202/205).
Apreciando o caso, a área técnica emitiu a Manifestação
Técnica Preliminar 91/2009, submetendo o feito à deliberação do relator quanto à necessidade de citação de outros prováveis responsáveis (fls. 231/238), o que foi encampado em 20/08/2009 (fl. 241).
No entanto, a complementação da matriz de responsabilização só veio a se concretizar em junho de 2017, com
a prolação pela Secretaria de Controle Externo de Obras
e Serviços de Engenharia (SecexEngenharia) da Manifestação Técnica 910/2017-4 e da Instrução Técnica Inicial
679/2017-9 e, posteriormente, da Manifestação Técnica 913/2017-8 e da Instrução Técnica Inicial 700/2017-5
(fls. 244/382).
Passadas quase duas décadas da celebração das avenças
Diário Oficial de Contas

e contrariando a jurisprudência estabilizada desta Corte,
prolatei a Decisão Monocrática Preliminar 994/2017-1,
determinando a citação de 8 (oito) novos agentes, dentre
pessoas físicas e jurídica, para integrar o polo passivo do
feito (fls. 344/387).
Durante a realização das citações, identificou-se que a
pessoa jurídica Gatti & Bortoloso Engenharia Ltda – ME
havia sido equivocadamente indicada pela SecexEngenharia, razão pela qual a Primeira Câmara, encampando
voto de minha relatoria, reconheceu sua ilegitimidade e
retificou a citação, dirigindo-a à sociedade Ecológica Engenharia e Meio Ambiente, registrada no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ) sob número diverso (Decisão 474/2018-9 – fl. 558/562).
Nessa etapa processual, as teses de defesa voltaram a invocar o excessivo prazo decorrido entre a data da ocorrência dos fatos e a citação dos responsáveis, em razão do
que se suscitou a ofensa a preceitos jurídicos de ordem
pública (fls. 499/522 e 571/588).
Também consta dos autos a informação de falecimento
de um dos agentes (senhor Marco Aurélio Monteiro de
Barros – engenheiro civil da prefeitura) e, ainda, da impossibilidade de citação do senhor Valdir Castiglioni Filho,
engenheiro eletricista da Secult, e do senhor Fábio Vieira
dos Santos, responsável pela extinta Construtora Atibaia
Ltda. (fl. 589), além do responsável pela pessoa jurídica
Ecológica Engenharia e Meio Ambiente (fls. 597/598).
II FUNDAMENTOS
II.1 PREJUDICIAL DE MÉRITO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO E INVIABILIDADE DE
COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
www.tce.es.gov.br

Constata-se que o feito versa sobre obras realizadas entre
os anos de 1998 e 2003, realizadas há mais de 15 (quinze) anos, portanto.
Os trabalhos da auditoria, quando realizados, já se distanciavam entre 2 (dois) e 7 (sete) anos dos fatos, o que indubitavelmente foi prejudicial ao real diagnóstico dos achados, ainda mais em se tratando de obras de reforma e de
revitalização, como é o caso dos autos.
Viu-se que os gestores inicialmente citados não haviam
praticado qualquer conduta que houvesse de alguma forma contribuído para as supostas irregularidades apuradas, o que ensejou a prolação de nova instrução técnica inicial para o chamamento de outros 8 (oito) prováveis
responsáveis, alguns deles ainda sequer citados neste ano
de 2018.
Além disso, as provas carreadas aos autos em 2005 estão
distribuídas nos escassos 2 (dois) volumes que compõem
este acervo e se prestam a minimamente dar suporte à
acusação pretendida por esta Casa, não sendo razoável
admitir que tais documentos propiciarão a adequada defesa às partes que, dado o excessivo decurso do tempo,
certamente esbarrão em outras dificuldades.
Há de se ponderar, ainda, que a eventual complementação da instrução processual, mediante a realização de nova inspeção ou diligência mostra-se igualmente desarrazoada, especialmente em virtude do passar dos anos e
da natureza das obras então realizadas, razão pela qual a
descarto de plano.
Não se pode também olvidar do art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado) que estabelece que na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficiência, a
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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eficácia, a efetividade, a razoabilidade e a proporcionalidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes.
Dessa forma, mesmo que tenha sido identificado possível dano ao erário, cuja materialidade inclusive não sobressai, cumpre observar o princípio da razoabilidade e
da proporcionalidade, especialmente sob o ângulo do
subprincípio da insignificância, notadamente em razão de
se buscar defender os direitos e as garantias fundamentais da pessoa humana.
Na análise individualizada deste caso concreto, é dever do
aplicador do Direito cogitar sobre proporcionalidade e razoabilidade e ponderar sobre as circunstâncias em torno
do fato, da natureza do evento e de outras particularidades que circundam a realidade sob exame para, inclusive,
avaliar a questão segundo juízo de oportunidade e conveniência conectados à relação custo-benefício do processo
punitivo. É o que ensina Fábio Medina Osório em sua obra
Direito Administrativo Sancionador (4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 201 e 203).
Ademais, há fartos e pacíficos precedentes acumulados
no âmbito deste Tribunal, no sentido de que tem lugar
a extinção do processo sem resolução do mérito quando ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – processos
TC 536/2006 (Acórdão 101/2017); TC 1989/2010 (Acórdão 232/2013); TC 5928/09 (Acórdão 304/13); TC 167/12
(Acórdão 231/13); TC 7384/12 (Acórdão 161/13); TC
4878/2003 (Acórdão 1796/2015); TC 3873/2005 (Acórdão 910/2016); TC 3674/2004 (Acórdão 896/2016); TC
8069/2007 (Acórdão 866/2017); TC 3541/2005 (Acórdão
548/2017); e TC 927/2006 (Acórdão 272/2017).
Aliás, em tais deliberações também está presente o enDiário Oficial de Contas

tendimento de que a reabertura da instrução processual,
após decorrido excessivo lapso temporal agride garantias
constitucionais, pois restringe a ampla defesa e o contraditório e afronta ao corolário da duração razoável do processo.
Por isso, entendo que a solução juridicamente adequada
não pode ser outra senão seguir a jurisprudência dominante desta Casa, privilegiando-se o princípio da colegialidade, a força normativa dos precedentes e a segurança
jurídica.
Nessa esteira, cabe fazer remissão à sistemática trazida
pelo atual Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de
março de 2015) que traça como diretriz a ser observada
pelos Tribunais a formação de uma jurisprudência estável,
íntegra e coerente. Vejamos:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência
ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios
da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.
A propósito, é indispensável que não nos distanciemos
do devido processo legal, que há mais de oito séculos se
consagra histórica e mundialmente nos textos das cartas
constitucionais como um supra princípio do qual derivam
tantos outros e que, por isso, está elevado à estatura de
direito fundamental do cidadão.
Em 1215, quando sequer se cogitava sobre direitos fundamentais, que a Magna Carta introduziu no direito inglês a
locução embrionária law of the land (Direito da Terra), nos
seguintes termos:
39 – Prometeremos que não se tomarão as carroças e outras carruagens dos eclesiásticos, dos cavaleiros ou das
senhoras de distinção, nem a lenha para o consumo em
nossas situações, sem o consentimento expresso dos proprietários. (PARIZ, Ângelo Aurélio Gonçalves. O princípio
do devido processo legal: direito fundamental do cidadão. Coimbra: Almedina, 2009. p. 77-78, 86)
Passada uma década, o dispositivo foi alterado e renumerado e, em 1225, a Inglaterra trouxe ao Mundo o corolário
do devido processo legal:

[...]

29 - Nenhum homem livre será detido ou sujeito a prisão,
ou privado de seus direitos ou seus bens, ou declarado fora da lei, ou exilado, ou reduzido em seu status de qualquer forma, nem procederemos nem mandaremos proceder contra ele senão mediante um julgamento legal pelos
seus pares ou pelo costume da terra. (idem, p. 77-78, 86)

§4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de

Quinhentos anos mais tarde, após a expansão dos domínios ingleses, foi aprovada nos Estados Unidos da Améri-

IV - os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados.

www.tce.es.gov.br
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ca a Constituição de 1787, constitucionalizando-se os direitos fundamentais do homem, dentre os quais o devido
processo legal, na conhecida expressão due processo of
law, advindo com quinta emenda em 1791:
Ninguém será detido para responder por crime capital ou
outro crime infamante, salvo por denúncia ou acusação
perante um Grande Júri, exceto em se tratando de casos
que, em tempo de guerra ou de perigo público, ocorram
nas forças de terra ou mar, ou na milícia, durante serviço
ativo; ninguém poderá pelo mesmo crime ser duas vezes
ameaçado em sua vida ou saúde; nem ser obrigado em
qualquer processo criminal a servir de testemunha contra
si mesmo; nem ser privado da vida, liberdade, ou bens,
sem processo legal; nem a propriedade privada poderá
ser expropriada para uso público, sem justa indenização.
(idem, p. 87)
Já no Direito pátrio, muito embora a doutrina já houvesse
consagrado o uso do devido processo legal, somente com
a promulgação da atual Constituição, em 05 de outubro
de 1988, este “sobreprincípio” foi positivado no inciso LIV
do festejado art. 5º, in verbis:
TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
Diário Oficial de Contas

sem o devido processo legal;

tivas, legislativas e judiciais.

Apesar da pouca idade em nosso ordenamento e da sucinta redação dada pela Constituição Federal, diversos
outros “dispositivos constitucionais completam o sentido
do princípio do devido processo legal”, instituto que atualmente é reconhecido como “ampla garantia processual
do cidadão” e da qual derivam tantos outros direitos fundamentais, como o direito à liberdade física e moral, à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade e os direitos
relativos à personalidade (idem, p. 114 e 124).

Somente no final do século XX os juristas despertaram para a grande importância do devido processo. A magistratura, de modo geral, desconhecia-lhe a amplitude, deixando de aplica-lo, em muitos casos. Não raro, leis ou atos
normativos inconstitucionais vigoravam em nítida afronta às liberdades públicas, sem que nada fosse feito para
combater essa praxe.

Portanto, o devido processo legal é o alicerce no qual se
apoiam os fundamentos das decisões reiteradas deste Tribunal e dele decorrem os princípios por mim invocados:
da ampla defesa, do contraditório, da duração razoável do
processo, da segurança jurídica e, frise-se, da colegialidade, ditames sem os quais se afronta também a isonomia e
a igualdade processual.
Isso sem se falar em tantos outros princípios, igualmente
aplicáveis ao caso, como o do livre convencimento do magistrado, da verdade real ou material, da motivação das
decisões, da boa-fé e da lealdade processual, da imparcialidade do juiz (idem, p. 132), que embasam e justificam
esta decisão.
Por assim dizer, o devido processo legal é um “sobreprincípio” expresso sobre o qual repousam todos os demais
direitos fundamentais, servindo como seu instrumento
de manutenção, o que está em total harmonia ao interesse público, não sendo cabível a alegação de sua afronta.
O devido processo legal funciona como meio de manutenção dos direitos fundamentais.
Sua importância é enorme, porque impede que as liberdades públicas fiquem ao arbítrio das autoridades execuwww.tce.es.gov.br

Em nossos dias, o funcionamento do devido processo legal pode ser facilmente percebido no confronto entre o
interesse privado e o interesse público. Nesse contexto,
é dado a qualquer indivíduo invocar a cláusula para tutelar suas prerrogativas. (BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de
direito constitucional. 9 ed. rev. atual. Sâo Paulo: Saraiva,
2015. p. 686).
Se por um lado o devido processo legal é garantia fundamental outorgada constitucionalmente a todo cidadão,
por outro é dever de observância compulsória que limita
e dá rumo à atuação do Estado, inclusive sob a jurisdição
dos Tribunais de Contas, motivo pelo qual pode e deve ser
reconhecido de ofício.
Logo, o agir amparado pela ordem jurídico-constitucional e notadamente alicerçado no devido processo legal
se aproxima mais do interesse público representado na
Constituição de 1988, do que o processamento deste feito à revelia dos requisitos elementares de constituição e
desenvolvimento válido e regular.
Portanto, embora tenha partido de minha relatoria a reabertura tardia da instrução dos autos, nesta oportunidade, amparado pelo princípio da livre convicção do magistrado, acolho as prejudiciais suscitadas pelas defesas produzidas e refaço meu juízo de convencimento para pugnar pelo saneamento do feito na fase em que se enconTerça-feira, 3 de julho de 2018
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tra, nos termos do artigo 142, parágrafos 1º e 4º, da Lei
Orgânica deste Tribunal de Contas e no art. 166, da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno
do TCEES), a saber:
Lei Complementar Estadual 621/2012
Art. 142. [...]
§ 1º Preliminar é a decisão pela qual o Relator ou o Tribunal de Contas, antes de pronunciar-se quanto ao mérito, resolve ordenar a citação, a notificação, rejeitar as alegações de defesa e fixar novo e improrrogável prazo para
recolhimento do débito ou outras diligências necessárias
ao saneamento do processo.
[...]
§ 4º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena
o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, determina a sua extinção pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, ou o seu arquivamento por racionalização administrativa e economia processual.
Resolução TC 261/2013
Art. 166. O Tribunal determinará o arquivamento do processo de prestação ou de tomada de contas, mesmo especial, sem julgamento de mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. [g.n.]
Por outro lado, o feito ainda carece de ser guarnecido
com as etapas imprescindíveis de emissão de instrução
técnica conclusiva pelo corpo técnico e do competente
parecer a ser exarado pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, razão pela qual deve ser prolatada decisão preliminar em consonância com a Lei Orgânica do
TCEES e o seu Regimento Interno:
Diário Oficial de Contas

Lei Complementar Estadual 621/2012
Art. 55. São etapas do processo:
I - a instrução técnica;
II - o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas, nas hipóteses previstas em lei ou no Regimento
Interno;
[...]
Art. 56. O Relator preside a instrução do processo, competindo-lhe determinar, preliminarmente, mediante decisão
monocrática, após a manifestação da unidade técnica:
I - a realização das diligências necessárias ao saneamento
do processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da verificação de fatos ou atos considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o seu cumprimento;
Resolução TC 261/2013
Art. 299. A fase de instrução abrangerá a elaboração da
instrução técnica inicial e conclusiva, observado o disposto na seção VIII deste capítulo
[...]
Art. 319. Na fase final da instrução dos processos, constitui formalidade essencial, além do exame da unidade
competente, a elaboração da instrução técnica conclusiva.

ficativo, o Ministério Público junto ao Tribunal será o último a ser ouvido antes da deliberação, exceto quando esta
ocorrer imediatamente após a sustentação oral ou quando se tratar de processo de acompanhamento da gestão
fiscal, sendo, neste último caso, encaminhado ao Ministério Público junto ao Tribunal após a deliberação, se houver recomendações ou determinações a serem expedidas.
[...]
Art. 427. As decisões do Tribunal poderão ser preliminares, interlocutórias, definitivas ou terminativas.
§ 1º Preliminar é a decisão pela qual o Relator ou o Tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas,
resolve ordenar a citação, a notificação, rejeitar as alegações de defesa e fixar novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito ou, ainda, determinar outras diligências necessárias ao saneamento do processo
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator

[...]

1. DELIBERAÇÃO

Art. 321. Considera-se terminada a etapa de instrução do
processo no momento em que a unidade técnica emitir a
instrução técnica conclusiva.
[...]

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

§ 3º Em todos os feitos nos quais lhe caiba atuar, inclusive nos embargos de declaração em que haja efeito modi-

1.1. Promover o SANEAMENTO do feito, nos termos do
art. 427 do Regimento Interno deste Tribunal; e

www.tce.es.gov.br
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2.1. ENCAMINHAR os autos à Secretaria Geral de Controle Externo para que seja providenciada a prolação de instrução técnica conclusiva em encerramento a instrução
processual, na fase em que se encontra o feito, solicitando-se a posterior devolução dos autos ao relator para posterior pronunciamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/06/2018 – 19ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência/relator);
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (em
substituição) e Marcia Jaccoud Freitas (convocada).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência

Decisão 01427/2018-6
Processo: 01721/2018-2
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMP - Prefeitura Municipal de Piúma
Relator: Marco Antônio da Silva
Representante : ALAN RODRIGO DIAS
Responsável : JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA
REPRESENTAÇÃO – CONHECER – INDEFERIR CONCESSÃO
DE MEDIDA CAUTELAR – CIÊNCIA - RITO ORDINÁRIO.
Diário Oficial de Contas

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

recer 00126/2018-1, da lavra do Procurador, Dr. Luciano
Vieira, pugnou no mesmo sentido.

Tratam os presentes autos de Representação com pedido de concessão de medida cautelar, protocolizada nesta
Corte de Contas pelo cidadão Alan Rodrigo Dias, em face
da Prefeitura Municipal de Piúma, acerca de possíveis irregularidades cometidas nas contratações por inexigibilidade de licitação do cantor Beto Kauê.

Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para
efeito de deliberação Colegiado, na forma do art. 29 do
Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.

Em apertada síntese, alega o representante o seguinte:
1 - Cometimento de fraude e burla na contratação pública no decorrer do ano de 2017 e início de 2018, por conta da contratação por inexigibilidade de licitação de artista para realização de show;
2 - Alega descumprimento da lei federal da transparência pública – Lei 12.527/2011, da Lei Complementar Federal 131/2009, da Lei de Acesso à Informação Municipal 2.168/2016 e da Instrução Normativa da Municipalidade 38/16;
3 - Prática de ato desconcentrado sem existência de lei
que o fundamente, diante do fato de que os contratos
anexados a presente representação apresentarem as assinaturas dos Secretários de Turismo e Esporte, em substituição à do prefeito, o que tornaria nulo o ato, uma vez
que não há lei de desconcentração no município.
Instada a se manifestar, a área técnica, nos termos da Manifestação Técnica 00228/2018-3, sugeriu o conhecimento da presente representação, o indeferimento da concessão da medida cautelar, a tramitação destes autos sob o
rito ordinário, a oitiva da parte para que se pronuncie em
até 10 (dez) dias e a ciência ao representante do teor da
decisão a ser proferida.
O Ministério Público Especial de Contas, conforme Pawww.tce.es.gov.br

É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido autuada a presente representação, noticiando possíveis irregularidades cometidas nas contratações
por inexigibilidade de licitação do cantor Beto Kauê, realizadas pela Prefeitura Municipal de Piúma, em comento, faz-se necessária a análise dos atos e fatos, para posterior deliberação do Colegiado, em razão da documentação que lhe deu suporte.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise do feito, verifico que a área técnica opinou pelo conhecimento da presente Representação, bem como
pelo indeferimento da concessão da medida cautelar e realização de demais providências.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Manifestação Técnica 00228/2018-3, verbis.
[...]
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submeto a consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:
4.1 – Conhecer e receber esta representação, na forma
dos arts. 177 c/c 186 do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013;
4.2 – Seja indeferida a medida cautelar, conforme fundaTerça-feira, 3 de julho de 2018
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mentação exposta no item 3 desta manifestação técnica,
diante da ausência do periculum in mora pressuposto do
artigo 376, inciso II do RITCEES.
4.3 – Determinar que os presentes autos caminhem sob o
rito ordinário, face à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do RITCEES;
4.4 – Determinar a oitiva da parte, para que se pronuncie
em até dez, conforme artigo 307, § 3º do RITCEES.
Sugere-se que se dê CIÊNCIA à representante do teor da
decisão a ser proferida, conforme mandamento do §7º,
do art. 307, da Resolução TC 261/2013. – g.n.
Por seu turno, o Parquet de Contas, nos termos do Parecer 00126/2018-1, da lavra do Dr. Luciano Vieira, pugnou
no mesmo sentido.

vação de que os signatários têm habilitação para representá-la.

dade, preenchidos os demais requisitos legais e regimentais, deve a mesma ser conhecida.

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.

3. DOS PRESSUPOSTOS DE CONCESSÃO DA MEDIDA
CAUTELAR:

§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
(...)
Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - Magistrados e membros do Ministério Público;

Assim, passa-se à análise dos requisitos de admissibilidade da representação em apreço.

III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao art. 76, § 1º, da Constituição Estadual;

2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

IV - Senadores da República, Deputados Federais, Estaduais e Vereadores;

No que se refere aos requisitos de admissibilidade da presente representação, conforme previsão contida no artigo 177 c/c o § único do artigo 182 do RITCEEES, verifica-se
que estes estão presentes, como transcritos, verbis:
[...]
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;
VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
VII - unidades técnicas deste Tribunal;
VIII - as equipes no exercício do controle externo, nos termos do art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal;
IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício
do cargo ou de função que ocupem;

III - estar acompanhada de indício de prova;

X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.

IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;

Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia. – g. n.

V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e compro-

Deste modo, tendo o representante interesse e legitimi-

Diário Oficial de Contas
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Os pressupostos de concessão da cautelar são aqueles
dispostos no artigo 376 do RITCEES, aprovado pela Resolução TC 261/13:
Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares,
observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312 deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito. – g.n.
O inciso I trata do fumus boni iuris, comumente denominado pela doutrina de fumaça do bom direito, definido
como juízo de probabilidade de existência do direito. Esse
é o entendimento de Marinoni e Arenhart:
Para obter a tutela cautelar, o autor deve convencer o juiz
de que a tutela do direito provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de verossimilhança,
como suficiente à concessão da tutela cautelar, decorre
do perigo de dano e da consequente situação de urgência, a impor solução e tutela jurisdicional imediatas.
A tutela cautelar é incompatível com o aprofundamento
do contraditório e da convicção judicial, uma vez que estes demandam porção de tempo que impede a concessão
da tutela de modo urgente. – g.n.
Já o inciso II trata do periculum in mora, definido pela
doutrina como a irreversibilidade da situação em face da
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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futura resolução de mérito. São os entendimentos de Alexandre Freitas Câmara:
Como dito anteriormente, o fomos boni iuris não é requisito suficiente para a concessão da medida cautelar. Outro requisito é exigido, e a ele se dá, tradicionalmente, o
nome de periculum in mora (ou seja, perigo na demora).
Isto porque, como sabido, a tutela jurisdicional cautelar
e modalidade de tutela de urgência, destinada a proteger a efetividade de um futuro provimento jurisdicional,
que esta diante da iminência de não alcançar os resultados práticos dele esperados. E esta situação de perigo
iminente que recebe o nome de periculum in mora, sendo
sua presença necessária para que a tutela cautelar possa
ser prestada pelo Estado-Juiz. (...)
Assim sendo, toda vez que houver fundado receio de que
a efetividade de um processo venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele
buscada, estará presente o requisito do periculum in mora, exigido para a concessão da tutela jurisdicional cautelar. – g.n.
Como dito acima, são pressupostos genéricos e essenciais
para a concessão de qualquer espécie de tutela antecipada, a existência de prova inequívoca que conduza a um juízo de verossimilhança sobre alegações, aliado ao receio
de dano irreparável ou de difícil reparação.
Neste caso, verifico da análise dos autos que o representante afirma que o ”periculum in mora está evidente, pois
a continuidade das contratações de Beto Kauê é validar
a irregularidade, é ratificar a irregularidade, é corroborar
a ilegalidade, é contrariar os princípios administrativistos
esculpidos em nossa Constituição i.e desrespeitar nossas
jurisprudências, causando enorme dando (sic) ao erário
Diário Oficial de Contas

municipal”.
Da análise procedida pela área técnica, verifico que o
subscritor da Manifestação Técnica - MT informa que as
contratações do cantor Beto Kauê, objeto de questionamento nos presentes autos, já ocorreram, conforme demonstra os documentos que foram encartados aos autos pelo próprio representante (peça complementar
02110/2018-4, documento eletrônico 03).
Assim, como bem destacou o subscritor da MT, tendo em
vista que os contratos já foram finalizados, não há que
se discutir risco da demora na concessão da medida cautelar, não vislumbrando, neste momento, possíveis riscos
ao erário, restando, portanto, prejudicada a análise quanto ao periculun in mora.
Desse modo tenho que assiste razão a área técnica, quanto a sugestão de indeferimento da medida cautelar, vez
que não restou caracterizado o requisito autorizado para
sua concessão, razão pela qual a medida cautelar pleiteada deve ser indeferida.
4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte
minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara desta
Egrégia Corte de Contas, ante as razões expostas pelo Relator, em:
www.tce.es.gov.br

1. CONHECER da presente representação na forma dos
arts. 177 c/c 186 do RITCEES, aprovado pela Resolução TC
nº 261/2013;
2. INDEFERIR a concessão da medida cautelar pleiteada,
em razão da ausência do periculum in mora, pressuposto
autorizador previsto no artigo 376, inciso II, do RITCEES;
3. DETERMINAR a oitiva do Município de Piúma, por seu
Prefeito Municipal, a fim de que, no prazo de 10 dias, se
pronuncie acerca da presente representação, podendo
juntar elementos e informações que entenda pertinentes,
devendo, ainda, no mesmo prazo, juntar cópia integral do
processo administrativo relativo à sobredita contratação
por inexigibilidade de licitação;
4. DAR CIÊNCIA ao representante quanto aos termos desta decisão, encaminhando-se os autos à Secretaria Geral
de Controle Externo – Segex para instrução regular, através do setor competente, seguindo-se o rito ordinário;
5. Unânime;
6. Data da Sessão: 20/06/2018 – 19ª Ordinária da 1ª Câmara;
8. Especificação do quórum:
8.1 Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da Presidência);
8.2 Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (relator – em substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
No exercício da Presidência
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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Decisão 01429/2018-5
Processo: 08045/2014-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
UG: TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Relator: Marco Antônio da Silva
Interessado : PREFEITURA CONCEICAO CASTELO
Responsável : FRANCISCO SAULO BELISARIO
AUDITORIA – REMETER AUTOS AO PLENÁRIO – PROCESSAR INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.

ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal, promovendo-se o incidente de inconstitucionalidade, pela rejeição
das razões de justificativas do gestor, pela aplicação de
multa e expedição de determinação.

ta Instrução Técnica Conclusiva:

O Ministério Público Especial de Contas, mediante o Parecer nº 01848/2018-9, da lavra do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.

Base legal: art. 37, caput, da Constituição Federal (princípios constitucionais da eficiência e da moralidade).

Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para
efeito de deliberação do Colegiado, nos termos do art. 29
do Regimento Interno, Resolução - TC 261/2013.

3.1.2. Investidura irregular de agentes públicos (item 2.3
desta ITC).

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

É o sucinto relatório.

Tratam os presentes autos de Fiscalização / Auditoria, realizada na Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo,
referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do
Sr. Francisco Saulo Belisário - Prefeito Municipal à época.

Atendendo-se ao Plano de Auditoria nº 00095/2014-7, a
equipe técnica realizou auditoria na Prefeitura Municipal
de Conceição do Castelo, relativamente ao exercício de
2013, de maneira que se faz necessário a análise dos atos
e fatos, para posterior deliberação do Colegiado, em razão da documentação que lhe deu suporte.

Em razão dos fatos narrados no Relatório de Auditoria n° RA-O 072/2014-6 e na Instrução Técnica Inicial nº
1600/2014-1, determinou-se através da Decisão Monocrática Preliminar nº 2132/2014-8, a citação do responsável, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse
alegações de defesa e/ou recolhesse o respectivo débito,
trazendo aos autos justificativas.
A área técnica, através do Núcleo de Controle Externo de
Normatização da Fiscalização - NNF, nos termos da Instrução Conclusiva – ITC 01486/2018-3, sugeriu a manutenção dos indícios de irregularidades constantes dos
itens 2.1, 2.3, 2.4 e 2.5, bem como opinou por preliminarmente, negar exequibilidade aos arts. 2° e 4º da Lei
1.459/2011 do Município de Conceição do Castelo, por
Diário Oficial de Contas

VOTO

1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

3.1.1. Ausência de Controle da Frota de Veículos – Contratos 006/2013, 007/2013 e 005/2013 (item 2.1 desta
ITC).

Responsável: Francisco Saulo Belizário – Prefeito Municipal

Base legal: art. 37, caput e inciso II, da Constituição Federal (princípios da legalidade e da impessoalidade) e art.
32, caput e inciso II, da Constituição Estadual.
Responsável: Francisco Saulo Belizário – Prefeito Municipal
3.1.3. Infringência ao teto remuneratório constitucional
(item 2.4 desta ITC).
Base legal: art. 37, caput e inciso XI, da Constituição Federal.
Responsável: Francisco Saulo Belizário – prefeito municipal

Da análise dos autos, verifico que a área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITI 01486/2018-3,
assim opinou, verbis:

3.1.4. Contratação irregular em detrimento ao concurso
público (item 2.5 desta ITC).

[...]

Responsável: Francisco Saulo Belizário – Prefeito Municipal

2. CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que versam sobre o Relatório de Auditoria N° RA-O
na prefeitura municipal de Conceição do Castelo, relativo
ao exercício de 2013, entende-se que devem ser mantidas as irregularidades analisadas nos seguintes itens deswww.tce.es.gov.br

Base legal: art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.

3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Resolução TC 261/2013, conclui-se opinando por:
3.2.1. Preliminarmente, negar exequibilidade aos arts.
2° e 4º da Lei 1.459/2011 do município de Conceição do
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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Castelo, por ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal, promovendo-se o incidente de inconstitucionalidade, conforme arts. 1º, XXXV, 176 e seguintes da Lei Complementar Estadual 621/2012, com fulcro na Súmula 347
do STF;
3.2.2. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas do
Sr. Francisco Saulo Belizário, em razão do cometimento
dos atos ilegais dispostos nos itens 2.1, 2.3, 2.4 e 2.5 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de
multa com amparo no art. 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual 621/12;
3.2.3. Determinar ao atual ao atual prefeito municipal de
Conceição do Castelo que adote um controle efetivo dos
gastos com combustíveis na integralidade da frota municipal, a fim de possibilitar a comprovação da finalidade
pública das despesas realizadas, confeccionando relatório
mensal, atestado pelo fiscal do contrato, que contenha:
quantidade de combustível adquirido em cada abastecimento, gasto de combustível por automóvel, quilometragem de saída e chegada do veículo, requisições para uso
do veículo, dados do veículo abastecido, datas de abastecimento, identificação do condutor, percurso realizado e a
finalidade do trajeto. – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer 01848/2018-9, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Compulsando os autos, verifico que a área técnica, sugeriu a instauração de incidente de inconstitucionalidade,
em face dos artigos 2º e 4º, da Lei do Município de Conceição do Castelo n° 1.459/2011, por ofensa ao artigo 37,
II, da Constituição Federal, promovendo-se o incidente
de inconstitucionalidade, conforme artigos 1º, XXXV, 176
e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
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com fulcro na Súmula 347 do STF.
Desse modo, transcreve-se o teor da Lei do Município de
Conceição do Castelo n° 1.459/2011, litteris:
[...]
LEI Nº 1459, DE 30 DE MARÇO DE 2011
DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, no
Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal Aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A prestação de serviços médicos em regime de
plantão junto ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Castelo - ES, obedecerá ao disposto nesta Lei.
Art. 2º Fica autorizada a prestação de serviços médicos
em regime de plantão, além da jornada normal de trabalho, pelos servidores ocupantes de cargos de médico
efetivo ou contratado integrante da Secretaria Municipal de Saúde, cuja jornada legal seja de 20h (vinte horas) semanais.
Art. 3º Ficam instituídas as seguintes formas de prestação
de serviços em regime de plantão:

so entre uma e outra, em 02 (duas) jornadas de 12h (doze horas) $emanais, observado o intervalo de 36h (trinta e
seis horas) entre uma e outra ou em 04 (quatro) jornadas
de 6h (seis horas) semanais.
Art. 4º A prestação de serviços em regime de plantões
segundo as prescrições desta Lei somente será permitida aos médicos efetivos ou contratados integrantes da
Secretaria Municipal de Saúde, cuja jornada legal de trabalho seja de 20h (vinte horas) semanais e excepcionalmente, aos médios não vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Castelo, quando convidados para a prestação de serviços médicos em regime de
plantão, em decorrência de cargo vago, falta ou afastamento legal do titular.
Art. 5º O pagamento de prestação de serviços médicos
em regime de plantão, na forma prevista no artigo 3º da
presente lei, será em hora-plantão, fixado em valor referente ao vencimento básico do cargo de nível IX e padrão
inicial, acrescidos dos adicionais legais.
Art. 6º A prestação de serviços médicos em regime de
plantio será remunerado mediante recibo, descontados
os encargos sociais legais, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias após a prestação dos serviços.

I - Regime de plantão de 12hs (doze horas) semanais, que
poderá ser realizado em 01 (uma) jornada única de 12h
(doze horas) semanais ou em 02 (duas) jornadas de 6h
(seis horas) semanais;

Art. 7º O pagamento da prestação de serviços médicos
em regime de plantão, na forma prevista nos artigos 5º
e 6^ da presente lei, não implica integração a qualquer
cargo de estrutura administrativa do Município para fins
de aquisição de quaisquer direitos concedidos aos servidores públicos.

II - Regime de plantão de 24hs (vinte e quatro horas) semanais, que poderá ser realizado em 01 (uma); jornada
única de 24h (vinte e quatro horas) semanais, observado o intervalo de 72hs (setenta e duas horas) de descan-

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições e contrário, especialmente a Lei
Municipal nº 1.243, de 01 de Abril de 2008 e suas posteriores alterações. – g.n.

www.tce.es.gov.br
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A este respeito, verifico do texto do dispositivo legal acima transcrito que o mesmo dispõe sobre a reorganização
da prestação de serviços médicos em regime de plantão
junto ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do
Castelo.

suscitado, referente à eficácia dos artigos 2º e 4º, da Lei
do Município de Conceição do Castelo n° 1.459/2011, por
configurar afronta à Constituição Federal.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/06/2018 – 19ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

MARA
Versam os presentes autos sobre o Relatório de Gestão
Fiscal relativo ao 1º quadrimestre de 2016, da Prefeitura Municipal de Pedro Canário, sob a responsabilidade do
senhor Antônio Wilson Fiorot.

Ocorre que, em sendo órgão fracionário, a Câmara não
tem competência para pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, a teor da Súmula 347
do Excelso Pretório, em razão da cláusula de reserva de
Plenário, tal qual disposto no art. 97 da Carta Magna.

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (em
substituição/relator) e Marcia Jaccoud Freitas (convocada).

A Secex Contas elaborou a Instrução Técnica Inicial
563/2016 (fls. 02/04), sugerindo a emissão de Parecer de
Alerta ao ente em comento, tendo em vista que o jurisdicionado atingiu o limite quanto a despesas de pessoal
alcançando o indicador de 54,53% da receita corrente líquida (RCL), superior, portanto, ao percentual de 48,60%,
que equivale a 90% do limite geral estabelecido para
emissão de alerta.

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís
Henrique Anastácio da Silva.

Tal opinamento foi acolhido no Voto 1971/2016 (fls.
09/13) e na Decisão 1ª Câmara 2331/2016 (fls. 14/15).

Em razão disso, entendo que os presentes autos devem
ser remetidos ao Plenário para processamento do incidente de inconstitucionalidade ora suscitado.

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência

Dessa forma, entendo que deve ser promovido o incidente de inconstitucionalidade da Lei do Município de Conceição do Castelo n° 1.459/2011, na forma dos artigos
176 a 179, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da presidência);

2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua
consideração.

Decisão 01375/2018-2
Processo: 04544/2016-7
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

MARCO ANTONIO DA SILVA

Exercício: 2016

Relator

UG: PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro Canário

1. DELIBERAÇÃO:

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

Responsável : ANTONIO WILSON FIOROT, BRUNO TEOFILO ARAUJO

1.1. REMETER os presentes autos ao Plenário para processamento do incidente de inconstitucionalidade aqui
Diário Oficial de Contas

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – ARQUIVAR EM RELAÇÃO AO SENHOR BRUNO TEÓFILO ARAÚJO – RETORNAR AO MPEC PARA MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO
DA MULTA DO ACÓRDÃO TC 1054/2017 – PRIMEIRA CÂwww.tce.es.gov.br

Determinou-se, ainda, ao gestor:
2. Determinar que o gestor execute as providências previstas nos §§ 2º e 3º do art. 169 da Constituição Federal e nos artigos 22 e 23 da Lei Complementar Federal
101/2000 observando o cumprimento das vedações previstas no art. 22, sob pena de multa prevista no inciso IV,
do art.135 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
3 No prazo improrrogável de 30 dias, inicie e comprove
perante este Tribunal de Contas a adoção das medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas nos
parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal
de 1998 (c/c Lei Federal 9.801/99), de modo a eliminar o
percentual excedente em dois quadrimestres, sendo pelo
menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as vedações dos demais parágrafos do
art. 169 da CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21, 22 e
23 da LRF, considerando, quando for o caso, as ressalvas
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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contidas no art. 66 do mesmo diploma legal.

minado ao senhor Bruno Teófilo Araújo.

[...]

No entanto, não havendo o cumprimento do que fora determinado na decisão da 1ª Câmara, conforme registrado
pelo Coordenador do Núcleo de Controle de Documentos à fl. 24 e pela Secretaria Geral das Sessões à fl. 25, foi
expedida a Decisão monocrática nº 269/2017, de folhas
26-28, onde determinou-se a citação do responsável para justificativas quanto ao desatendimento àquela decisão e a notificação do senhor Bruno Teófilo Araújo – atual Prefeito Municipal -, no sentido de encaminhasse a esta Corte das informações e documentos que demonstrassem as providências e medidas saneadoras tomadas pelo
Executivo Municipal, conforme fora determinado por este Tribunal.

Ato seguido, os autos foram ao Ministério Público Especial de Contas para elaboração do parecer, o qual foi
providenciado pelo Procurador de Contas Luis Henrique
Anastácio da Silva – Parecer nº 955/2018, peça 52, onde
anuiu a proposta técnica.

1. DA ANÁLISE

Cumpridos os termos com sucesso e vencidos os prazos
para seus atendimentos, ainda assim, segundo despacho nº 10039/2017, de folhas 25, não foi protocolizada
nenhuma documentação relativa a estes autos.
Assim, foram os autos levados à apreciação do Colegiado com a proposta de aplicação de multa ao senhor Antônio Wilson Fiorot, no valor de R$ 3.000,00, com base
no inciso IV do artigo 135 da LC nº 621/2012 e pela citação do senhor Bruno Teófilo Araújo – atual Prefeito Municipal - para justificativas quanto ao desatendimento à
Decisão nº 268/2017 e, ainda, pela reiteração da notificação, o que foi acatado pela Primeira Câmara – Acórdão
TC 1054/2017, de folhas 48-53.
Desta Feita, o senhor Bruno Teófilo Araújo encaminhou
a esta Corte a documentação protocolizada sob o nº
19658/2017, folhas 67-73, e os autos foram levados ao
exame da área técnica. Esta, exarou a Instrução Técnica nº
22/2018, peças 48 dos autos, onde propôs o arquivamento do processo, haja vista o cumprimento total do deterDiário Oficial de Contas

Vieram os autos para voto, porém, considerando a pendência da multa arbitrada ao senhor Antônio Wilson Fiorot, reenviamos os autos ao Parquet para as providências
de estilo.
Assim, a Secretaria do Ministério Público elaborou então
o Termo de Verificação de Valores nº 58/2018 – peça 58 –
e oficiou a SEFAZ solicitando-lhe a inscrição do responsável Antônio Wilson Fiorot em dívida ativa, tendo em conta
o trânsito em julgado do acórdão condenatório, sem que
em face dele tivesse sido interposto recurso, tampouco
recolhimento da multa.
Por fim, retornaram-me os autos com despacho da Secretaria do Ministério Público de Contas no sentido de que
prosseguisse o feito nos moldes do Parecer 955/2018 da
lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, mas
com retorno dos autos ao Parquet .
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito
encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um
julgamento, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica nº 22/2018, conforme abaixo:
www.tce.es.gov.br

Nas razões de defesa oferecidas pelo gestor responsável,
temos o que segue:
· Quanto ao limite de gasto com pessoal no exercício de
2016 foi constatado que as despesas com aposentados e
pensionistas pagos com recursos vinculados do RPPS estavam sendo computados da despesa total de pessoal, ocasionando um índice acima do limite prudencial e sendo
solicitada retificação dos dados encaminhados por meio
do sistema LRFWeb referente ao 3º Quadrimestre/2016;
· Foi elaborado decreto de criação de Comitê de Avaliação das Despesas e Receitas – CADER, com a finalidade
de acompanhar, avaliar e fiscalizar as despesas e receitas
do Município, incluindo o gasto de pessoal – Decreto nº
182/2017, de 07/08/2017;
· Elaboração de decreto de contenção de despesas, visando limitar e reduzir despesas para compensar a queda de
receita, que prevê redução de gastos com concessão de
diárias, horas extras, aquisições em geral, bem como a
utilização de energia, água, telefone e até mesmo combustível – Decreto nº 229/2017, de 17/10/2017;
Em consulta aos dados declaratórios do Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal, para o 2º quadrimestre de 2016, constante do Sistema LRFWeb, constatamos que as despesas com pessoal do poder executivo do município de Pedro Canário atingiram
53,52% da RCL, retornando ao limite máximo, porém
ainda em descumprimento não só ao limite para alerta
(48,60%), como também ao limite prudencial (51,30%) da
RCL estabelecido pela LRF.
Em novas consultas ao sistema LRFWeb, pode-se constaTerça-feira, 3 de julho de 2018
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tar, a partir dos dados referentes aos 3º quadrimestre de
2016, que houve redução no valor da despesa total com
pessoal em relação ao primeiro e segundo quadrimestre
do mesmo exercício, situação que se manteve para o primeiro semestre de 2017, conforme demonstrado a seguir:
Despesas Total com Pessoal (DTP) Poder Executivo - Município de Pedro Canário
PERÍODO
1

DTP (R$ 1,00) RCL (R$ 1,00) DTP/RCL (%)
FONTE
º 28.312.842,77 51.924.474,80
54,53% Sistema LR-

QUAD/2016
2
º 28.129.422,21 52.561.085,58

FWeb
53,52% Sistema

QUAD/2016
3
º 27.566.064,83 54.794.684,63

FWeb
50,31% PCA/2016

QUAD/2016
1º SEM/2017

48,61% Sistema

27.144.589,71 55.844.445,82

LR-

LR-

FWeb

Fonte: Sistema LRFWeb / TCEES e Processo TC 05691/20174.
Tal redução no valor total para o gasto com pessoal e encargos sociais, aliada à elevação do valor da Receita Corrente Líquida – RCL reconduziram o gasto aos limites prudencial e legal impostos pela LRF.
Vale ressaltar que o cumprimento dos limites, tanto prudencial quanto máximo, para o ex-prefeito parte deste processo, já foi objeto de análise em sede de prestação de contas anuais para o exercício de 2016 (Processo
05691/2017-4), tendo a área técnica se pronunciado, por
meio do Relatório Técnico 00028/2018-8 (item 7. Gestão
Fiscal, 7.1 – Despesa com Pessoal) pelo cumprimento dos
limites legal e prudencial.
Em síntese, o que restou configurado nos presentes autos, a partir dos dados declaratórios do sistema LRFWeb e
PCA/2016, foi que ocorreu redução da despesa total com
pessoal do poder executivo municipal para os períodos
Diário Oficial de Contas

subsequentes ao analisado.
Tal constatação leva ao entendimento de que o Sr. Bruno
Teófilo Araújo comprovou perante este Tribunal de Contas, por meio das justificativas e documentos encaminhados, bem como da prestação de contas do Relatório de
Gestão Fiscal e da PCA, a adoção de medidas saneadoras para recondução da despesa total com pessoal aos limites propostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LC
101/2000.
1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Face ao exposto, tendo em vista que o notificado, Sr. BRUNO TEÓFILO ARAÚJO, cumpriu as determinações desta
Corte de Contas, encaminhando informações e documentos que demonstraram que providências e medidas saneadoras foram tomadas pelo Executivo Municipal para recondução do gasto com pessoal ao limite imposto pela LC
101/2000, bem como tendo sido constatado a redução da
referida despesa por meio do Sistema LRFWeb e da Prestação de Contas Anual para o exercício de 2016 (Processo
05691/2017-4), sugerimos o arquivamento dos presentes autos, na forma do artigo 330, inciso IV, c/c artigo 303
do regimento Interno TCEES, aprovado pela Resolução TC
261/2013.

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. ARQUIVAR os presentes autos, com base no artigo
330, inciso IV da Resolução TC 261/2013 quanto ao Senhor Bruno Teófilo Araújo
1.2. Encaminhar o processo ao Ministério Público de Contas, conforme solicitado, para acompanhamento da cobrança da multa pendente por parte do senhor Antônio
Wilson Fiorot.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/06/2018 – 18ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, subscrevendo em todos os seus termos o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta
de Decisão que submeto à sua consideração.

Processo: 09299/2016-9

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

Relator

Exercício: 2016

1. DELIBERAÇÃO

UG: PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

www.tce.es.gov.br

Decisão 01376/2018-7
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Responsável : MARIO SERGIO LUBIANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - 2º QUADRIMESTRE DE 2016 –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre parecer de alerta emitido por este Tribunal, em observação ao art. 59, § 1º da
Lei 101/2000, tendo em vista a realização de despesas
com pessoal, por parte do Poder Executivo do Município
de Nova Venécia, registradas no Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 2º quadrimestre de 2016, em percentual
(52,06 %) da Receita Corrente Líquida (RCL) superior ao limite prudencial fixado na LRF, correspondente a 51,3% da
RCL, mas abaixo do limite máximo de 54% da RCL estabelecido no mesmo diploma legal.
Além da emissão do alerta, decidiu a Primeira Câmara
desta Corte de Contas determinar ao gestor que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, iniciasse e comprovasse, perante este Tribunal a adoção das medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas nos §§ 3º
e 4º do artigo 169, da Constituição Federal (c/c Lei Federal 9.801/99), de modo a eliminar o percentual excedente
em dois quadrimestres, sendo pelo menos 1/3 do quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as
vedações dos demais parágrafos do artigo 169 da CF e as
diretrizes dadas pelos artigos 21, 22 e 23 da Lei Complementar 101/2000, considerando, quando fosse o caso, as
ressalvas contidas no artigo 66 do mesmo diploma legal
(Decisão 3518/2016 Primeira Câmara).
Em seguida, o responsável interpôs Pedido de Reexame
Diário Oficial de Contas

(Processo TC 1369/2017) a fim de que fosse excluída a determinação para adoção de medidas saneadoras, tendo
em vista que não foi ultrapassado o limite legal, mas o
prudencial. A tese do recorrente foi acolhida no Acórdão
TC 12/2018 Plenário.
Em seguida, a Secex Contas elaborou a Instrução Técnica
58/2018, sugerindo o arquivamento dos presentes autos,
tendo em vista que foram exauridos os objetivos do Parecer de Alerta em questão.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público
de Contas 19372018).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica 58/2018, nos seguintes termos:
Após o recebimento da notificação pertinente (Termo de
Notificação 50832/2016-4) relativa à Decisão - Primeira Câmara 03518/2016-7, o Sr. MÁRIO SÉRGIO LUBIANA, Prefeito Municipal de NOVA VENÉCIA, interpôs recurso sob a forma de PEDIDO DE REEXAME (Protocolo
1737/2017-1 – Processo 1369/2017-4), objetivando a reforma da referida Decisão.
Conforme mencionado na Instrução Técnica de Recurso
308/2017-1, o responsável argumentou, em sua peça recursal:
[...] que não seriam aplicáveis ao presente caso os parágrafos 2º e 3º, do artigo 169, da Constituição Federal e o
artigo 23, da Lei Complementar nº 101/2000, já que tais
www.tce.es.gov.br

dispositivos só podem ser considerados, quando ultrapassado o limite legal e não o prudencial, como ocorreu
no presente caso. Do mesmo modo, segundo alegou, não
há que se falar em cumprimento das providências previstas nos referidos dispositivos, no prazo de 30 (trinta) dias,
conforme determinou a decisão ora recorrida.
Na sequência e tendo por base suas alegações, o Chefe do
Poder Executivo Municipal requereu o provimento do seu
Pedido de Reexame a fim de que fosse atribuída nova decisão aos presentes autos (TC 09299/2016-4), aplicando
ao gestor apenas o Parecer de Alerta na forma do art. 59,
§ 1º, II, da Lei Complementar nº 101/2000.
Após manifestação da área técnica e do Ministério Público de Contas pelo total provimento ao recurso e ante as
razões expostas pelo Relator do Processo TC1369/20174, os Conselheiros do Tribunal de Contas, na 1ª Sessão ordinária do Plenário realizada em 30/1/2018, decidiram
(Acórdão 12/2018-7 – Processo TC 1369/2017-4):
1. DAR PROVIMENTO ao Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Mario Sérgio Lubiana – Prefeito Municipal de
Nova Venécia, reformulando-se os termos da Decisão TC
3518/2016-7, dela excluindo as medidas previstas nos artigos 23 da LRF e 169, §§3º e 4º da Constituição Federal,
bem como o prazo de 30 (trinta) dias para a adoção das
referidas providências, mantendo-se o Parecer de Alerta
e as vedações impostas nos incisos do artigo 22 da LRF;
1.2. Promovidas as comunicações devidas, cumpridas as
formalidades legais, em não havendo expediente recursal, o arquivamento dos autos (TC 1369/2017-4);
Face ao exposto e considerando que foram exauridos os
objetivos do Parecer de Alerta em questão, encaminhamos o presente feito à consideração superior com a sugestão de que se proceda ao seu arquivamento na forma
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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regimental (grifos nossos)
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
e legais, corroborando o entendimento da área técnica e
do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luciano Vieira, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 330, inciso IV da Resolução TC
261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 13/06/2018 – 18ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
Diário Oficial de Contas
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2 a CÂMARA

Atos da 2ª Câmara
Outras Decisões - 2ª Câmara
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões)
abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na
Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

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

Decisão 01424/2018-2
Processo: 04531/2013-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibatiba

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Diário Oficial de Contas

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Representante : MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Responsável : SILVIO JOSE FERREIRA [GUSTAVO GIUBERTI LARANJA (OAB: 10619-ES), VINICIUS JOSE LOPES COUTINHO (OAB: 4944-ES), MARIA JULIA PIMENTEL COUTINHO
(OAB: 15672-ES), PRISCILA PIMENTEL COUTINHO (OAB:
15062-ES)], DETSI GAZZINELLI JUNIOR [RODRIGO NEVES
DE ALMEIDA (OAB: 112126-MG)], RAPHAEL BERNARDO
SCUSSULIN VIEIRA GUIMARAES [ENOCK VIEIRA GUIMARAES (OAB: 186A-ES, OAB: 29610- MG), LEONARDO CERQUEIRA GUIMARAES (OAB: 63763-MG)], JANILSON ZUCCON [LIVIA SCHULTZ CORCINO FREITAS (OAB: 20666-ES), JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO (OAB: 17474-ES), ALEXANDRE CLAUDIO BALDANZA (OAB: 5387-ES), ARTHUR STEPHAN SILVA DE MELO (OAB: 8770-ES)], CHRIS ROBERTO DE
CARVALHO, MSM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP,
ALINE GOMES PEREIRA [VITOR CARVALHO BARBOSA (OAB:
16529-ES), DANIEL BELOTTI SANTOS (OAB: 20543-ES), MICHEL DINES (OAB: 17547-ES), HELIO BELOTTI SANTOS (OAB:
www.tce.es.gov.br

17434-ES)], LINDON JONHSON ARRUDA PEREIRA
REPRESENTAÇÃO – NÃO CONSUMAÇÃO DE PRESCRIÇÃO –
SOBRESTAMENTO – MONITORAMENTO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos de Representação do Ministério
Público de Contas, com pedido para provimento cautelar,
em face do Edital nº 01/2012 de Concurso Público.
O Órgão Ministerial informou a preexistência da Ação Civil Pública nº 000.0334.86.2013.8.08.0064, que objetiva
a anulação do concurso público em tela. Alertou que em
25/03/2013 foi deferida medida de urgência pelo juízo no
sentido de suspender os atos do concurso público em apreço, incluindo-se novas nomeações.
O Plenário desta Corte de Contas, por meio da Decisão TC
2477/2013, prolatada em 18/06/2013, concedeu a medida
cautelar pleiteada, nos termos do artigo 12 da Lei Complementar nº 612/2012, determinando ao Prefeito Municipal
que se abstivesse de realizar novas nomeações até decisão
final de mérito.
Por meio da Decisão TC 9046/2014 (fls. 1325/1326), a Segunda Câmara deliberou pelo sobrestamento do feito até
julgamento definitivo de mérito da Ação Civil Pública nº
000.0334.86.2013.8.08.0064 determinando que a unidade
técnica competente procedesse ao monitoramento da ação
em tela.
Na Manifestação Técnica 00662/2016-5, elaborada em
27/07/2016, ficou constado que a Ação Civil Pública estava
em andamento, de modo que foi sugerido ao relator a manutenção do monitoramento.
No Despacho 28634/2016-1 este relator, acompanhando
a Manifestação, encaminhou os autos à área técnica paTerça-feira, 3 de julho de 2018
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ra prosseguir no monitoramento da Ação Civil Pública nº
000.0334.86.2013.8.08.0064. Após tal manifestação, foram
os autos novamente ao órgão ministerial.
O Ministério Público, por sua vez, oficia novamente pela manutenção do sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública n. 000.0334.86.2013.8.08.0064,
ficando o acompanhamento do processo judicial a critério
do Relator, conforme a circunstância do caso concreto.
Assim vieram os autos, novamente, a este Gabinete.
Por meio da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 0539/20181, alega a unidade técnica duas questões: a impossibilidade de monitoramento de decisão judicial e a consumação
da prescrição da pretensão punitiva com relação aos fatos
objeto dos presentes autos, opinando pelo julgamento com
resolução de mérito em razão da superveniência da prescrição.
Com reação à consumação da prescrição da pretensão punitiva, divirjo da área técnica e acolho o entendimento do órgão ministerial, no sentido de que existem, sim, citações válidas nos autos, tendo ocorrido, inclusive apresentação de
defesas, conforme de depreende do despacho exarado pela
Secretaria Geral das Sessões à fl. 1304 dos autos.
Portanto, é de se concordar com o parquet no sentido de
que se extrai dos autos que o prazo prescricional (norma
material, com efeito retroativo, portanto) iniciou-se com
a ocorrência do fato (ano de 2012), sendo suspenso pela realização de diligência entre as datas de 21/01/2014 a
06/02/2014, e posteriormente interrompido com a citação válida dos responsáveis, a última citação ocorreu em
23/06/2014. Desta forma, a prescrição da pretensão punitiva só se consumará em junho de 2019.
Superada a questão da consumação da prescrição, resta
analisar a questão do monitoramento da ação judicial.
Diário Oficial de Contas

Segundo a área técnica:
A Resolução TC nº 278/2014 disciplina o procedimento de
monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo TCEES.
O art. 2º estabelece o seguinte:
Art. 2º Denomina-se monitoramento a ação de verificação
do cumprimento de determinações e recomendações expedidas pelo TCEES e dos resultados delas advindos.
Em seguida, dispõem os parágrafos do artigo 2º os casos em
que não ocorrerá o monitoramento:
§ 1º Não será objeto de monitoramento a deliberação que
não explicite as providências a serem adotadas pelo gestor
ou sucessor, bem assim aquela que determinar genericamente o cumprimento de normas ou que deixe de fixar prazo para adoção de medidas com vistas a solucionar o problema apontado.

será objeto de monitoramento a deliberação que “deixe de
fixar prazo para adoção de medidas com vistas a solucionar o problema apontado”. Já o parágrafo segundo permite
o monitoramento, mesmo quando não forem explicitadas
providências, “desde que tenha fixado prazo para adoção
de medidas com vistas a solucionar o problema apontado”.
Em resumo, o processo de monitoramento exige três requisitos: 1) o Tribunal de Contas como entidade que deliberou
a adoção de determinação ou recomendação; 2) a imposição ao gestor ou sucesso a adoção de providência específica a ser tomada; 3) a estipulação de prazo para adoção de
tais medidas.
Em análise aos presentes autos, verifica-se que a Decisão TC
9046/2014 não apresenta os requisitos necessários ao monitoramento, ou seja, não traz a providência a ser adotada
pelo gestor e não estipula tempo para a adoção das providências.

§ 2º A deliberação que, por inviabilidade técnica, não explicite as providências a serem adotadas, será objeto de monitoramento desde que tenha fixado prazo para adoção de
medidas com vistas a solucionar o problema apontado.

Dessa forma, o monitoramento de um processo judicial é
inviável, principalmente considerando o princípio processual da celeridade, trazido pelo artigo 52 da Lei Orgânica desta Corte de Contas.

O que se pretende demonstrar é que o processo de monitoramento exige, como requisito intrínseco, que o objeto monitorado seja uma determinação ou recomendação expedida por esta Corte de Contas.

Corrobora a inviabilidade do monitoramento da decisão judicial as diretrizes impostas pela Resolução TC nº 300/2016:

Além disso, o objeto monitorado deve impor ao gestor ou
seu sucessor que adotem alguma providência, de modo que
será aferido o cumprimento ou não das providências determinadas ou recomendadas pelo Tribunal. Tanto é que como dispõe o §1º, não será objeto de monitoramento a deliberação “que determinar genericamente o cumprimento de
normas”.
Por fim, para o processo de monitoramento, exige-se o requisito temporal. O parágrafo primeiro determina que não
www.tce.es.gov.br

· O diagnóstico do TCEES no Marco de Medição de Desempenho - Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas
(MMD-TC QATC) realizado pela Atricon, que indicou a existência de oportunidades para o desenvolvimento de melhorias quanto à tempestividade na apreciação e julgamento
dos processos de controle externo;
· O Planejamento Estratégico 2016-2020 (Objetivo 2, item
1) do TCEES de “exercer o controle externo com excelência
e celeridade”, de forma a cumprir tempestivamente as metas de apreciação e julgamento dos processos estabelecidas
pela Atricon;
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· Os princípios da supremacia do interesse público, segurança jurídica, devido processo legal, duração razoável do processo, eficiência, celeridade, economicidade, efetividade do
controle e legalidade;

mento da área técnica e concordando com o entendimento do Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

Assim, conclui-se que o presente monitoramento está desconforme a Resolução TC nº 278/2014 e destoa das diretrizes de celeridade e duração razoável do processo que permeiam os processos que tramitam nesta Corte de Contas.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Pois bem.
Compulsando-se os termos da ação civil pública – processo
000.0334.86.2013.8.08.0064, como já analisado anteriormente nestes autos, verifica-se que os fatos objeto da referida ação e destes autos são comuns. Embora seja cediço a
independência das instâncias administrativa e judicial, já se
entendeu aqui que no caso em tela há grande risco de ocorrência de decisões conflitantes caso o presente processo TC
4531/2013 prossiga.
Nesse sentido, é de se acolher a sugestão do MPEC no sentido da manutenção do sobrestamento destes autos até a
prolação de decisão de mérito no bojo da Ação Civil Pública
nº 000.0334.86.2013.8.08.0064.
Por outro lado, para que o processo seja monitorado durante o sobrestamento, é necessário que esta Corte expeça uma determinação monitorável nos termos de seu Regimento Interno.
Portanto, entendo como necessário, para que possa esta Corte monitorar o sobrestamento deste processo, DETERMINAR à Prefeitura Municipal de Ibatiba que informe esta Corte, qualquer decisão de mérito (provisória
ou definitiva) proferida no bojo da Ação Civil Pública nº
000.0334.86.2013.8.08.0064, no prazo de 10 dias a contar
da publicação da referida decisão.
Ante todo o exposto, discordando parcialmente do entendiDiário Oficial de Contas

Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão colegiada, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. MANTER o sobrestamento dos presentes autos até a
prolação de decisão de mérito nos autos da Ação Civil Pública nº 000.0334.86.2013.8.08.0064;
1.2. DETERMINAR à Prefeitura Municipal de Ibatiba que
informe esta Corte, qualquer decisão de mérito (provisória ou definitiva) proferida no bojo da Ação Civil Pública nº
000.0334.86.2013.8.08.0064, no prazo de 10 dias a contar
da publicação da referida decisão, determinação esta a ser
monitorada pela unidade técnica competente.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/06/2018 – 19ª sessão ordinária da Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/
relator) e Domingos Augusto Taufner;
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio
da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
www.tce.es.gov.br
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RELATORES

Atos dos Relatores
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00991/2018-6
PROCESSO TC: 04689/2004-3

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

Diário Oficial de Contas

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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

RESPONSÁVEL: RUZERTE DE PAULA GAIGHER

O MINISTÉRIOPÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso
de suas atribuições institucionais, manifesta-se nos seguintes termos.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2° QUADRIMESTRE DE
2004 – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.

Os Acórdãos TC-991/2004[1] e TC – 195/2005[2] condenaram Ruzerte de Paula Gaigher em multa pecuniária
nos valores correspondentes a 1.000 VRTE e 3.000 VRTE.

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

[...]

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO
CHAVES

Tratam os presentes autos de Relatório de Gestão Fiscal,
referente ao 2º quadrimestre de 2004, da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, sob a responsabilidade do Sr.
Ruzerte de Paula Gaigher.
O Acórdão TC – 991/2004 (fls. 08/10) e o Acórdão TC –
195/2005 (fls. 30/33), aplicaram multa pecuniária ao gestor, Sr. Ruzerte de Paula Gaigher, no valor correspondente a 1.000 (mil) VRTE’s, e a 3.000 (três mil) VRTE’s, respectivamente.
Infere-se das informações, de fls. 21 e 47, que os trânsitos
em julgado dos acórdãos supracitados consumaram-se,
respectivamente, em 06/01/2005 e 13/04/2005.
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 2685/2018-6 (fls. 103/105), no qual consignou as
www.tce.es.gov.br

A Procuradoria-Geral do Estado ajuizou a Ação de Execução Fiscal N. 024.06.029635-7 em face do responsável,
cujo objeto constitui a cobrança da multa instituída pelo
v. acórdão condenatório.
[...]
Observa-se das informações[5] prestadas eletronicamente que a Procuradoria-Geral do Estado ajuizou a
ação de nº 024.06.029635-7 para a cobrança do valor
das multas impostas pelos Acórdãos TC-991/2004 e TC
– 195/2005, 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.
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
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dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de
Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para
a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos
registros no sistema de cobrança do E-TCEES.- g.n.
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte de
Contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de medidas para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente ao débito imputado ao gestor que, no seu entendimento, justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito/
responsabilidade.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
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, publiDiário Oficial de Contas

cada 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.
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:
www.tce.es.gov.br

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, 26 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00992/2018-1
PROCESSO TC: 05108/2003-1
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO
CHAVES
RESPONSÁVEL: JOB NASCIMENTO IGREJA
INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 1° SEMESTRE DE 2003
– ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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Tratam os presentes autos de Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 1º semestre de 2003, da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, sob a responsabilidade do Sr.
Job Nascimento Igreja.
O Acórdão TC – 492/2003 (fls. 15/18), aplicou multa
pecuniária ao gestor, Sr. Job Nascimento Igreja, no valor correspondente a 1.000 (mil) VRTE’s.
Infere-se da informação, de fl. 31, que o trânsito em
julgado do acórdão supracitado consumou-se, em
20/01/2004, sendo que a multa imputada ao responsável foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de
Dívida Ativa (CDA nº 3346/2004 – fl. 14 do Processo nº
27161617, 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 2632/2018-4 (fls. 68/70), no
qual consignou as medidas adotadas para cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito de responsabilidade, nos
seguintes termos:

[...]
Não obstante, 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 nº3346/2004 em observância ao instituto da prescrição.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais,
para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade,
hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR

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

O MINISTÉRIOPÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no
uso de suas atribuições institucionais, manifesta-se
nos seguintes termos.

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

O Acórdão TC-492/2003 imputou a Job Nascimento Igreja multa pecuniária no valor correspondente a
1.000 (um mil) VRTE.

DECIDO.

Diário Oficial de Contas

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 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), houve delegação de competência aos relatores para deliberação
monocrática a respeito da matéria, cabendo 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.
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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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. Job Nascimento Igreja, 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, 26 de junho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
Diário Oficial de Contas

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00993/2018-5
PROCESSOS TC: 01849/1998-9, 03204/1998-9
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
JURISDICIONADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
RESPONSÁVEIS: NILTON NOGUEIRA ILHO, DEJAIR CAMATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 1997 –
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – 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 1997, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, sob a responsabilidade dos Srs. Nilton
Nogueira Filho.
O Acórdão TC – 335/2003 (fls. 56/59), aplicou multa pecuniária, ao Sr. Nilton Nogueira Filho, no valor correspondente a 3.000 VRTE’s, bem como imputou-lhe, o ressarcimento ao erário a quantia equivalente a 70.494,18
UFIR’s.
Infere-se do despacho, de fl. 203, que o trânsito em
julgado do acórdão supracitado consumou-se, em
27/02/2004, sendo que a multa imputada ao responsável foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de
Dívida Ativa (CDA nº 6415/2004 – fl. 40 do Processo nº
27340694, em apenso).
www.tce.es.gov.br

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 2562/2018-2 (fls. 205/207), no qual consignou as medidas adotadas para cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem
baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no
uso de suas atribuições institucionais, manifesta-se nos
seguintes termos
O Acórdão TC-516/2013 concedeu quitação a Ivan Salvador Filho e Arlete Fátima Nico em razão do recolhimento integral da multa aplicada pelo v. acórdão condenatório.
[...]
A multa imputada a Nilton Nogueira Filho fora inscrita em Dívida Ativa – CDA nº 6415/2004 pela Secretaria
de Estado da Fazenda – SEFAZ, que deu ensejo a Ação
de Execução Fiscal N.043.060.001.096, ajuizada pela Procuradoria-Geral do Estado, bem como o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cariacica ajuizou as Ações de Execução (Processo nº012.07.004033-7 e nº 012.07.004716-7) em face do Espólio de Dejair Camata e de Nilton Nogueira Filho, nesta ordem, cujos objetos constituem as cobranTerça-feira, 3 de julho de 2018
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ças dos débitos instituídos 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.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de mediDiário Oficial de Contas

das para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente
aos débitos imputado ao responsável que, no seu entendimento, justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito/responsabilidade.

Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes

1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:

conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.

deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,

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

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

Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.

do débito/responsabilidade do Espólio de Dejair Cama-

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.
www.tce.es.gov.br

a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação ou o cancelamento da
CDA/título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC e, com fulcro no
art. 288, § 3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo,
nos termos do art. 330, inciso IV do RITCEES, sem baixa
ta e do Sr. Nilton Nogueira Filho, 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, 26 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
RELATOR
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00994/2018-1

É o sucinto relatório.

PROCESSO TC: 07137/2016-1

DECIDO.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

Desta maneira, necessária é a análise das informações
acostadas nestes autos.

JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SERRA – SESE

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE REVELIA:

RESPONSÁVEL: SAMUEL DIAS DE SOUZA FILHO

Da análise do feito, constato ausência de atendimento
ao Termo de Citação 02059/2017-9, por parte do responsável, embora tenha sido citado, nos termos do art.
359, I, § 2º, inciso I, do Regimento Interno, Resolução TC
261/2013, conforme se vê da contrafé 1375/2018-2 dos
presentes autos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CITAÇÃO – REVELIA –
ENCAMINHAR PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2015, da Secretaria Municipal de Serviços da Serra, sob a responsabilidade do Sr.
Samuel Dias de Souza.
Conforme Decisão Monocrática 01730/2017-8, foi o responsável supramencionado, citado para que no prazo de
30 (trinta) dias, apresentasse as justificativas sobre os indícios de irregularidades elencados na Instrução Técnica
Inicial 01186/2017-7.
Ato contínuo, o Núcleo de Controle de Documentos –
NCD, através do Despacho 22688/2018-1 informa que,
não consta no Sistema de Controle de Documentos documentação alguma enviada a esta Corte de Contas pelo
senhor Samuel Dias de Souza.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS informa, através do
Despacho 22886/2018-8, que o prazo para apresentação
de documentos referente à Decisão 01730/2017-8, venceu em 04/04/2018.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.
Diário Oficial de Contas

Acerca do assunto, o art. 157, § 7º da Resolução TC
261/2013, dispõe o seguinte, verbis:
Art. 157. Na fase de instrução, verificada irregularidade
nas contas, o Relator ou o Tribunal:
[...]
§ 7º O responsável que não atender à citação será considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. g.n.
Denota-se que a situação fática presente nos autos reflete as disposições contidas no dispositivo legal sobredito.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, considerando o disposto no art. 157, §
7º da Resolução - TC 261/2013, declaro REVEL o Senhor
Samuel Dias de Souza em todos os sentidos legais e regimentais in casu admitidos.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para cumprimento
quanto ao decidido, encaminhando-se os presentes autos à Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX para
que providencie a manifestação técnica pelo Núcleo de
www.tce.es.gov.br

Controle Externo competente, nos termos do Regimento
Interno, Resolução TC 261/2013.
Vitória, 26 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00995/2018-4
PROCESSOS TC: 06201/2017-2, 02510/2014-8
ASSUNTO: PEDIDO DE REVISAO
JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL – SESP
REQUERENTE: ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA
INTERESSADO: HENRIQUE GEAQUINTO HERKENHOFF
PEDIDO DE REVISÃO – NOTIFICAÇÃO – ENCAMINHAR
PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTIUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Pedido de Revisão com
Efeito Suspensivo, referente ao Acórdão TC 1892/2015,
constante dos autos do Processo TC 2510/2014, que julgou com regular com ressalva a Prestação de Contas da
Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, sob a
responsabilidade do Sr. André de Albuquerque Garcia,
gestor.
Instada a se manifestar, a área técnica, através do Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC,
emitiu o Despacho 24362/2018-2, sugerindo a notificação da SEGER, para que tome ciência do pedido de revisão e que requeira o que lhe convier, haja vista que a decisão proferida nesses autos pode repercutir sobremaneira nas atribuições desse órgão.
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
DETERMINO, nos termos do artigo 358, inciso III do RITCEES, a NOTIFICAÇÃO da SEGER, para que, no prazo
de 30 (trinta) dias, tome ciência do pedido de revisão e,
querendo, requeira o que lhe convier, no que se refere
ao Despacho 24362/2018-2 do Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas – NRC.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Despacho 24362/2018-2, do Pedido de Revisão e da Decisão
04435/2017-8, constantes dos presentes autos.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para providências
quanto ao decidido.
Vitória, 26 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

Tratam os presentes autos de Controle Externo – Fiscalização – Auditoria, referente ao exercício de 2012, da Prefeitura Municipal de Brejetuba, sob a responsabilidade
do Sr. Itamir de Sousa Charpinel.
Conforme Decisão Monocrática 01464/2017-9, foi o responsável supramencionado, citado para que no prazo de
30 (trinta) dias, apresentasse sua defesa quanto à aplicação da multa, conforme determinado na Decisão TC
2470/2017 e na Instrução Técnica Inicial 878/2017.
Ato contínuo, o Núcleo de Controle de Documentos –
NCD, através do Despacho 04388/2018-5 informa que,
não consta no Sistema de Controle de Documentos documentação alguma enviada a esta Corte de Contas pelo
senhor Itamir de Sousa Charpinel.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS informa, através do
Despacho 05999/2018-1, que o prazo para apresentação
de documentos referente à Decisão 01464/2017-9, venceu em 19/12/2017.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00996/2018-9
PROCESSO TC: 07483/2016-1
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
RESPONSÁVEL: ITAMIR DE SOUSA CHARPINEL
FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA – CITAÇÃO – REVELIA – ENCAMINHAR PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Diário Oficial de Contas

É o sucinto relatório.
DECIDO.

presentes autos.
Acerca do assunto, o art. 157, § 7º da Resolução TC
261/2013, dispõe o seguinte, verbis:
Art. 157. Na fase de instrução, verificada irregularidade
nas contas, o Relator ou o Tribunal:
[...]
§ 7º O responsável que não atender à citação será considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. g.n.
Denota-se que a situação fática presente nos autos reflete as disposições contidas no dispositivo legal sobredito.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, considerando o disposto no art. 157, §
7º da Resolução - TC 261/2013, declaro REVEL o Senhor
Itamir de Sousa Charpinel em todos os sentidos legais e
regimentais in casu admitidos.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para cumprimento
quanto ao decidido, encaminhando-se os presentes autos à Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX para
que providencie a manifestação técnica pela Secretaria
de Controle Externo competente, nos termos do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
Vitória, 25 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

Desta maneira, necessária é a análise das informações
acostadas nestes autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE REVELIA:
Da análise do feito, constato ausência de atendimento
ao Termo de Citação 01731/2017-2, por parte do responsável, embora tenha sido citado, nos termos do art.
359, I, § 2º, inciso I, do Regimento Interno, Resolução TC
261/2013, conforme se vê da contrafé 1375/2018-2 dos
www.tce.es.gov.br

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00997/2018-3
PROCESSO TC: 03606/2016-2
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
RESPONSÁVEL: LEONARDO DEPTULSKI

A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 65, da Lei Complementar Estadual 621/2012.

ADVOGADOS: THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB:
11587-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB:
23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES),
MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), RENAN SALESVANDERLEI (OAB: 15452-ES), DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES, OAB: 27485-PR)

É o sucinto relatório.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CITAÇÃO – REVELIA –
ENCAMINHAR PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.

Da análise do feito, constato ausência de atendimento
ao Termo de Citação 00986/2017-7, por parte do responsável, embora tenha sido citado, nos termos do art.
359, I, § 2º, inciso I, do Regimento Interno, Resolução TC
261/2013, conforme se vê da contrafé 1375/2018-2 dos
presentes autos.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2015, da Prefeitura Municipal de Colatina, sob a responsabilidade do Sr. Leonardo
Deptulski.
Conforme Decisão Monocrática 00945/2017-8, foi o responsável supramencionado, citado para que no prazo de
30 (trinta) dias, apresentasse as justificativas sobre os indícios de irregularidades elencados na Instrução Técnica
Inicial 00072/2017-1.
Ato contínuo, o Núcleo de Controle de Documentos –
NCD, através do Despacho 21037/2018-1 informa que,
não consta no Sistema de Controle de Documentos documentação alguma enviada a esta Corte de Contas pelo
senhor Leonardo Deptulski.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS informa, através do
Despacho 22372/2018-2, que o prazo para apresentação
de documentos referente à Decisão 00945/2017-8, venceu em 10/4/2018.
Diário Oficial de Contas

DECIDO.
Desta maneira, necessária é a análise das informações
acostadas nestes autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE REVELIA:

Acerca do assunto, o art. 157, § 7º da Resolução TC
261/2013, dispõe o seguinte, verbis:
Art. 157. Na fase de instrução, verificada irregularidade
nas contas, o Relator ou o Tribunal:
[...]
§ 7º O responsável que não atender à citação será considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. g.n.
Denota-se que a situação fática presente nos autos reflete as disposições contidas no dispositivo legal sobredito.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, considerando o disposto no art. 157, §
7º da Resolução - TC 261/2013, declaro REVEL o Senhor
Leonardo Deptulski em todos os sentidos legais e regimentais in casu admitidos.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para cumprimento
www.tce.es.gov.br

quanto ao decidido, encaminhando-se os presentes autos à Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX para
que providencie a manifestação técnica pelo Núcleo de
Controle Externo competente, nos termos do Regimento
Interno, Resolução TC 261/2013.
Vitória, 26 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00998/2018-8
PROCESSO TC: 06162/2015-1
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
JURISDICIONADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO – IPESC
RESPONSÁVEL: JOSÉ CARLOS BERNARDES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CITAÇÃO – REVELIA –
ENCAMINHAR PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual,
referente ao exercício de 2014, do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de São José do Calçado – IPESC, sob a responsabilidade do Sr. José Carlos Bernardes.
Conforme Decisão Monocrática 00992/2017-2, foi o responsável supramencionado, citado para que no prazo de
30 (trinta) dias, apresentasse as justificativas sobre os indícios de irregularidades elencados na Instrução Técnica
Inicial 01183/2016-5.
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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O Sr. José Carlos Bernardes foi citado por terceiro, conforme contrafé à fl. 131, razão pela qual se fez necessária a reiteração de citação, através da Decisão Monocrática 01649/2017-1.
Ato contínuo, o Núcleo de Controle de Documentos –
NCD, através do Despacho 13006/2018-8 informa que,
não consta no Sistema de Controle de Documentos documentação alguma enviada a esta Corte de Contas pelo
senhor José Carlos Bernardes.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS informa, através do
Despacho 13339/2018-1, que o prazo para apresentação
de documentos referente à Decisão 01649/2017-1, venceu em 5/3/2018.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 65, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Desta maneira, necessária é a análise das informações
acostadas nestes autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE REVELIA:
Da análise do feito, constato ausência de atendimento
ao Termo de Citação 01940/2017-7, por parte do responsável, embora tenha sido citado, nos termos do art.
359, I, § 2º, inciso I, do Regimento Interno, Resolução
TC 261/2013, conforme se vê do despacho de contrafé
4314/2018-1 dos presentes autos.
Acerca do assunto, o art. 157, § 7º da Resolução TC
261/2013, dispõe o seguinte, verbis:
Art. 157. Na fase de instrução, verificada irregularidade
Diário Oficial de Contas

nas contas, o Relator ou o Tribunal:

CONSTRUCOES LTDA

[...]

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
DA BARRA

§ 7º O responsável que não atender à citação será considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. g.n.

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CITAÇÃO – REVELIA –
ENCAMINHAR INSTRUÇÃO DO FEITO.

Denota-se que a situação fática presente nos autos reflete as disposições contidas no dispositivo legal sobredito.

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

2. DO DISPOSITIVO:

Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial
do Convênio 18/97 (fls. 13-20) celebrado entre o Governo
do Estado do Espírito Santo com a interveniência da Secretaria do Estado da Educação – SEDU e a Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, objetivando apurar responsabilidade dos responsáveis, Srs. Nélio Ribeiro Nogueira e
Jorge Luiz Achtschim Miguez, bem como a responsabilidade da empresa Terbrás Terraplanagem e Construção Ltda.,
quanto ao pagamento indevido efetuado em 1998 e 2000.

Ante o exposto, considerando o disposto no art. 157, §
7º da Resolução - TC 261/2013, declaro REVEL o Senhor
José Carlos Bernardes em todos os sentidos legais e regimentais in casu admitidos.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para cumprimento
quanto ao decidido, encaminhando-se os presentes autos à Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX para
que providencie a manifestação técnica pelo Núcleo de
Controle Externo competente, nos termos do Regimento
Interno, Resolução TC 261/2013.
Vitória, 26 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00999/2018-2
PROCESSO TC: 05504/2004-2
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA
JURISDICIONADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
– SEDU
RESPONSÁVEIS: NÉLIO RIBEIRO NOGUEIRA, JORGE LUIZ
ACHTSCHIM MIGUEZ, TERBRÁS -TERRAPLANAGEM E
www.tce.es.gov.br

A Eminente Relatora através da Decisão Monocrática
01829/2016-1 (fls. 230-231), determinou a citação dos
Srs. Nélio Ribeiro Nogueira e Jorge Luiz Achtschim Miguez, bem como a empresa Terbrás Terraplanagem e
Construção Ltda., para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentassem as justificativas e/ou recolham solidariamente a importância devida, juntando os documentos
que entendessem necessários, conforme Instrução Técnica Inicial 00999/2016-6 (fls. 226-228).
Os Srs. Nélio Ribeiro Nogueira e Jorge Luiz Achtschim
Miguez, foram citados conforme Termos de Citação
50220/2016-5 (fl. 232) e 50221/2016-1 (fl. 233), tendo sido exarada a Decisão Monocrática 02060/2017-1 (fls. 281282) pela citação por edital da pessoa jurídica Terbrás Terraplanagem e Construção Ltda., conforme a Publicação
em Diário Oficial 00070/2018-1.
O Núcleo de Controle de Documentos – NCD, através do
Terça-feira, 3 de julho de 2018

40

ATOS DOS RELATORES

Despacho 15248/2004-1 informa que, não consta do Sistema de Controle de Documentos documentação alguma
enviada a esta Corte de Contas pelo Sr. Jorge Luiz Achtschim Miguez, bem como da empresa Terbrás Terraplanagem e Construção Ltda., referente ao Termos de Citação
50221/2016-1 e Publicação em Diário Oficial 00070/20181.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS informa, através do
Despacho 17764/2018-7, que o prazo para apresentação
de documentos referente às Decisões 01829/2016-1 e
02060/2017-1, venceu em 2/4/2018.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática,
nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Desta maneira, necessária é a análise das informações
acostadas nestes autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE REVELIA:
Da análise do feito, constato ausência de atendimento ao
Termo de Citação 50221/2016-1 e a Publicação em Diário Oficial 00070/2018-1, por parte do Sr. Jorge Luiz Achtschim Miguez, bem como da empresa Terbrás Terraplanagem e Construção Ltda., embora tenham sido citados, nos
termos do art. 359, I, § 2º, inciso I, do Regimento Interno,
Resolução TC 261/2013, conforme se vê da contrafé dos
presentes autos.
Acerca do assunto, o art. 157, § 7º da Resolução TC nº
261/2013, dispõe o seguinte, verbis:
Art. 157. Na fase de instrução, verificada irregularidade
nas contas, o Relator ou o Tribunal:
[...]
Diário Oficial de Contas

§ 7º O responsável que não atender à citação será considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. (g. n).
Denota-se que a situação fática presente nos autos reflete as disposições contidas no dispositivo legal sobredito.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, considerando o disposto no art. 157, § 7º
da Resolução - TC nº 261/2013, declaro REVEL o senhor
Jorge Luiz Achtschim Miguez, bem como a empresa Terbrás Terraplanagem e Construção Ltda., em todos os sentidos legais e regimentais in casu admitidos.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para cumprimento
quanto ao decidido, encaminhando-se os presentes autos
à Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX para que
providencie a manifestação técnica pelo Núcleo de Controle Externo competente, nos termos regimentais, observando-se o teor do artigo 324, do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
Vitória, 26 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01000/2018-6
PROCESSO TC: 05607/2016-1
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO
CANÁRIO
RESPONSÁVEIS: ANTÔNIO WILSON FIOROT E MARCO
ROBÉRIO FONSECA DOS SANTOS
www.tce.es.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CITAÇÃO – REVELIA –
ENCAMINHAR PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual,
referente ao exercício de 2012, da Prefeitura Municipal
de Pedro Canário, sob a responsabilidade dos Srs. Antônio Wilson Fiorot e Marco Robério Fonseca dos Santos.
Conforme Decisão Monocrática 00962/2017-1, foram
os responsáveis supramencionados, citados para que no
prazo de 30 (trinta) dias, apresentassem as justificativas
sobre os indícios de irregularidades elencados na Instrução Técnica Inicial 00065/2017-1.
Ato contínuo, o Núcleo de Controle de Documentos –
NCD, através do Despacho 13950/2018-3 informa que,
não consta do Sistema de Controle de Documentos documentação alguma enviada a esta Corte de Contas pelo
senhor Antônio Wilson Fiorot.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS informa, através do
Despacho 19178/2018-6, que o prazo para apresentação
de documentos referente à Decisão 00962/2017-1, venceu em 20/3/2018.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 65, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Desta maneira, necessária é a análise das informações
acostadas nestes autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE REVELIA:
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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Da análise do feito, constato ausência de atendimento
ao Termo de Citação 01007/2017-1, por parte do responsável, Sr. Antônio Wilson Fiorot, embora tenha sido
citado, nos termos do art. 359, I, § 2º, inciso I, do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013, conforme se vê
do despacho de contrafé 6553/2018-1 dos presentes autos.
Acerca do assunto, o art. 157, § 7º da Resolução TC nº
261/2013, dispõe o seguinte, verbis:
Art. 157. Na fase de instrução, verificada irregularidade
nas contas, o Relator ou o Tribunal:
[...]
§ 7º O responsável que não atender à citação será considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. g.n.
Denota-se que a situação fática presente nos autos reflete as disposições contidas no dispositivo legal sobredito.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, considerando o disposto no art. 157, §
7º da Resolução - TC 261/2013, declaro REVEL o Senhor
Antônio Wilson Fiorot em todos os sentidos legais e regimentais in casu admitidos.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para cumprimento
quanto ao decidido, encaminhando-se os presentes autos à Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX para
que providencie a manifestação técnica pelo Núcleo de
Controle Externo competente, nos termos regimentais,
observando-se o teor do artigo 324, do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
Vitória, 26 de Junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
Diário Oficial de Contas

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01001/2018-1
PROCESSOS
TC:
03340/2013-7

03658/2018-6,

02487/2018-5,

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

TC nº 261/2013.
É o sucinto Relatório.
Decido.

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

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

RECORRENTE: MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS (HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

INTERESSADOS: ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE, VALDIR TURINI
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 Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, em face do Parecer Prévio TC – 133/2017, constante do Processo TC 3340/2013-7, em apenso, que recomendou a rejeição das contas do Sr. Romualdo Antônio
Gaigher Milanese, bem como pela aprovação das contas
do Sr. Valdir Turini, responsáveis pela Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, relativa
ao exercício de 2012.
O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade apontada, ou caso não seja reconhecida a nulidade, que se reforme o respectivo Parecer Prévio, bem como que seja determinado a
formação de autos apartados.
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
www.tce.es.gov.br

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso de
reconsideração foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de
Contas na data de 24/04/2018, iniciando-se a contagem
do prazo recursal, conforme preconiza o parágrafo único, do art. 360 do RITCEES, na data de 27/02/2018, 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
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01003/2018-1

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01002/2018-5

Decido.

PROCESSOS
TC:
03340/2013-7

Em tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração

02487/2018-5,

03658/2018-6,

em apreço, necessário é analisar se presentes estão os

PROCESSOS
TC:
08306/2017-1,
03646/2017-5,
04930/2016-6, 03362/2015-1, 03361/2015-5
ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

requisitos para seu processamento.

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

RECORRENTE: ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recur-

RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS MACHADO

so de reconsideração foi protocolizado neste Egrégio Tri-

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

INTERESSADO: VALDIR TURINI
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:

bunal de Contas na data de 8/3/2018, tendo o parecer
prévio recorrido, sido publicado no Diário Oficial, na data de 6/2/2018, assim, tempestivo é o presente recurso,
na forma do § 2º do art. 405, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.

Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese, em face do Parecer Prévio TC – 133/2017, constante do Processo TC 3340/2013-7, em apenso, que recomendou a
rejeição das Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Boa Esperança, relativa ao exercício de 2012, sob a gestão do recorrente.

Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo

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 2012.

Reconsideração, por estarem preenchidos os requisitos

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.
Diário Oficial de Contas

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
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.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTIUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Carlos Machado, em face do Parecer Prévio TC – 075/2017, constante do Processo TC
4930/2016-6, em apenso, que recomendou a rejeição
das Contas Anual da Prefeitura Municipal de Pinheiros,
relativa ao exercício de 2015, 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 seja emitido parecer prévio para a aprovação dos
autos.
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.

Vitória, 26 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
www.tce.es.gov.br

Em tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração
em apreço, necessário é analisar se presentes estão os
requisitos para seu processamento.
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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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 19/10/2017, tendo o acórdão recorrido, sido publicado no Diário Oficial, na data de
19/09/2017, 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:

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR INSTRUÇÃO DO FEITO.

forma do § 2º do art. 405, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.

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

Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos legais e regimentais para sua admissibilidade.

Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad, em face do
Parecer Prévio TC – 083/2017, constante do Processo TC
4107/2016-5, em apenso, que recomendou a rejeição das
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, relativa ao exercício de 2012, sob a gestão do recorrente.

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.

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.

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.

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.

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

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01004/2018-4
PROCESSOS

TC:

08898/2017-7,

04107/2016-5,

01186/2015-6, 01185/2015-1
ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
RECORRENTE: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD
Diário Oficial de Contas

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 16/11/2017, tendo o parecer prévio recorrido, sido publicado no Diário Oficial, na data de
17/10/2017, assim, tempestivo é o presente recurso, na
www.tce.es.gov.br

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 01029/2018-4
PROCESSO: 05717/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
UG: PMSM- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
REPRESENTANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA [VITOR SEABRA SEIXAS PINTO (OAB: 16056-ES), JOAO PEREIRA GOMES
NETTO (OAB: 13411-ES), RAQUEL GONSALVES FREIRE (OAB:
27020-ES), FELIPE CASTRO LOPES (OAB: 24924-ES), BERNARDO AZEVEDO FREIRE (OAB: 25686-ES), FELIPE NASCIMENTO
BERNABE (OAB: 14776-ES), LUIZA SIMOESFERNANDES DE
Terça-feira, 3 de julho de 2018
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OLIVEIRA (OAB: 30065-ES)]
RESPONSÁVEL: DANIEL SANTANA BARBOSA, JOSE CARLOS
DO VALLE ARAUJO DEBARROS, RENATA ZANETE
Tratam os presentes autos de Representação com pedido de
adoção de medida cautelar, proposta pela empresa DUTO
ENGENHARIA LTDA. em face do Município de São Mateus,
em razão de supostas irregularidades identificadas na Concorrência Pública nº 001/2018, destinado à Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada em serviços em engenharia para executar serviços de pavimentação em blocos de concreto e asfáltica e calçada cidadã no referido Município.
Diante disso, no exercício da competência de controle externo atribuído a este Tribunal de Contas pelo art. 71, caput, da
Constituição Estadual, e por entender que antes de ser adotada a medida cautelar devem os responsáveis serem ouvidos, conforme disposto no § 3º, do art. 125, da Lei Complementar nº 621/2012, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO dos responsáveis, Sr. Daniel Santana Barbosa, Prefeito Municipal de
São Mateus, Sr. José Carlos do Valle Araújo de Barros, Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte e, Sra.
Renata Zanete, Presidente da CPL, concedendo-lhes o prazo
de até 3 (três) dias, para que prestem informações e encaminhem a este Tribunal cópia integral do processo pertinente a referida contratação.
Ressalto que o não cumprimento à notificação no prazo fixado poderá implicar em cominação de multa, nos termos do
art. 135 da Lei Complementar 621/2012.
Acompanha essa decisão, integrando-a, cópia da Representação (encaminhar cópia da Petição Inicial 00219/2018-4).
Após manifestação dos responsáveis sejam os autos remetidos à unidade técnica para instrução, na forma regimental.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
Diário Oficial de Contas
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