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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

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

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

Nº 2002/2017
Processo: TC - Nº 4725/2018
Órgão Adeso: Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo – TCEES.
Órgão Gerenciador: Banco do Estado do Espírito Santo
- BANESTES
ITEM DESCRIÇÃO
DO ITEM
1
3
4

Contratada

VALOR
QTDE
VALOR
UNITÁ- ADESÃO ADESÃO
RIO R$
R$
47,24
30 1.417,20

Certificado Certisign
Digital e-CPF
A3 – 3 anos
Certificado Certisign 1.000,00
de Servidor
ICP Brasil
Token USB Certisign
35,00
TOTAL

Valor – R$ 3.467,50 (três mil e quatrocentos e sessenta e
sete reais e cinquenta centavos)
Vitória, 03 de julho de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Ata de Registro de Preços nº 008/2018
Processo TC nº 1995/2018
Órgão Gestor: Tribunal de Contas do Estado do Espíri-

www.tce.es.gov.br

Objeto: Registro de Preços para prestação de serviço
de instalação de aparelhos de ar condicionado do tipo
SPLIT, de potências diversas e fornecimento de mão-de
obra e materiais, nas dependências do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo – TCEES, conforme especificado no ANEXO I deste Instrumento.
Valor Unitário Total: R$ 4.394,00 (quatro mil, trezentos
e noventa e quatro reais), referente aos Lotes 01 e 02;
Vigência: 12 (doze) meses, cuja contagem inicia no dia
seguinte ao da publicação do seu extrato no Diário Oficial de Contas.
Vitória-ES, 28 de junho de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

30 1.050,00
3.467,50

Contratada: Certisign Certificadora Digital S.A.
Objeto: Utilização de serviço de certificação digital e fornecimento de tokens criptográficos, conforme abaixo
discriminado:

to Santo
Diário Oficial de Contas

01 1.000,00

Empresa: José Ronaldo Recepute - ME – CNPJ nº
05.270.567/0001-00.

SEGUNDO TERMO ADITIVO
Contrato nº 14/2016
Processo TC-2072/2016
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Fundação Dom Cabral.
OBJETO: Prorrogação do prazo de execução do Contrato
nº 014/2016, cujo objeto versa sobre a contratação de
instituição especializada em assessoria técnica para aprimoramento da gestão estratégica do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
VIGÊNCIA: Prorrogado até 30 de agosto de 2018.
Vitória/ES, 25 de junho de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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Atos da Diretoria Geral de Secretaria

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

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;
– 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

ATO DGS Nº 061/2018

ATO DGS Nº 061/2018

Alterar o Ato DGS nº 008/2018 no tocante à fiscalização do
Contrato nº 017/2017 e nomeação da comissão de recebimento dos serviços.

Alterar o Ato DGS nº 008/2018 no tocante à fiscaliza-

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. 73, Inciso I, letra b da Lei
8.666/93, como também o que consta no item 2.3 do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela
Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
Considerando o Contrato TC nº 017/2017, firmado com a
empresa Luxor Comércio e Serviços de Equipamentos de
Escritório LTDA - ME, constante nos autos do Processo TC
nº 606/2018-3, que trata de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reprografia, impressão, plotagem ink-jet AutoCAD e encardenação, por
demanda.

ção do Contrato nº 017/2017.
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. 73, Inciso
I, letra b da Lei 8.666/93, como também o que consta no item 2.3 do capítulo 1, da Norma Interna SCT 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de
dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o Ato da DGS Nº 008/2018, em relação
à designação de servidores para fiscalização do contrato nº 017/2017, firmado com a empresa Luxor Co-

RESOLVE:

mércio e Serviços de Equipamentos de Escritório Lt-

Art. 1º Designar os servidores Bruna Oliveira Sant’Anna
(matrícula nº 203.648) e Robson José Dillem Zangerolame (matrícula nº 203.590) para constituírem a comissão
de recebimento dos serviços;

da. ME, conforme abaixo discriminado:

Art. 2º Designar os servidores Robson José Dillem Zangerolame, matrícula nº 203.590 (fiscal adjunto) e a servidora
Bruna Oliveira Sant’Anna, matrícula nº 203.648 (fiscal titular) para constituírem a comissão de fiscalização.

Robson José Dillem Zangerolame, matrícula nº

Art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 28 de junho de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
www.tce.es.gov.br

Bruna Oliveira Sant’Anna, matrícula 203.648 (Fiscal
Titular);
203.590 (Fiscal adjunto).
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 28 de junho de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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PLENÁRIO

Atos do Plenário
Pautas das Sessões - Plenário

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

PAUTA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO
TERÇA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2018 ÀS 14:00
Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pelo Plenário, em Sessão Ordinária,
nos termos dos artigos 60, 61, 67, 101, 102, 327 e 328
do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto, nessa Sessão ou em Sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos adiados ou
constantes de pautas já publicadas.

CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 07646/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 06016/2017-3, 08340/2010-1

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

Interessado: ABRAAO LINCON ELIZEU [EDIVAN FOSSE
DA SILVA (OAB: 12743-ES), ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS, LEONARDO LOPES PIMENTA (OAB: 26185-ES, OAB:
144941-RJ, OAB: 413700-SP)], ADEIR DA SILVA OLIVEIRA, ADINAN NOVAIS DE PAULA, ANIZIO GOMES DOS
SANTOS, CERMACO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME [AMARILDO MARTINS FILIPE], DIBARRA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP [FERNANDA SABAINI DALMASIO], FCGOMES - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - ME,
LUCIANO MATIAS DE OLIVEIRA, MANTENA PNEUS LTDA ME [GÍLSON VIEIRA DA SILVA, RAQUEL VIEIRA CAMPOS],
www.tce.es.gov.br

MARIA DA PENHA GOMES LOPES, MECANICA MERCEDINHA LTDA - EPP [LUCIANO PAVAN DE SOUZA (OAB: 6506ES, OAB: 187184-RJ)], NORTE GRAOS E TRANSPORTES LTDA - ME [AMARILDO MARTINS FILIPE], RONDINEI ALVES,
VALDECI LUIZ DA SILVA, WALDEIR LUIZ DA SILVA
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)

Processo: 01862/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 01750/2014-6
Interessado: ALCY MARINHO DE BACKER, ASSOCIACAO
DESPORTIVA BOTAFOGO DE JAGUARE, CARLOS ESTEVAN
FIOROT MALACARNE, PEDRO JADIR BONNA, SERGIO PINTO CORREA [Millayni Gama Camata]
Recorrente: ROGERIO FEITANI [ALEX DE FREITAS ROSETTI (OAB: 10042-ES), AMANDA LOYOLA GOULART (OAB:
24474-ES), ARTHUR LUIS LOUREIRO, BARBARA DALLA
BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469-ES), CAMILA CARLETE GOMES (OAB: 23460-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), CAROLINA AVELAR DE
OLIVEIRA (OAB: 23097-ES), CHEIM JORGE & ABELHA
RODRIGUES - ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS,
CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES),
FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES), GABRIEL FERREIRA ZOCCA, GABRIEL JUNQUEIRA SALES (OAB: 27532ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB:
15866-ES), LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB:
29031-ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS
(OAB: 21748-ES), LUIZA NUNES DE NORONHA, MARCEQuarta-feira, 4 de julho de 2018
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LO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES), MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), NATHALIA SAIB DE
PAULA (OAB: 20844-ES), PATRICK GOMES DE SOUZA,
PEDRO LENNO ROVETTA NOGUEIRA (OAB: 26891-ES),
RAFAEL BEBBER CHAMON, TATIANE MENDES RIBEIRO
(OAB: 28947-ES), THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES (OAB:
13399-ES)]

Processo: 04310/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 07668/2015-2, 03246/2013-1, 00363/2013-2

gem do Espírito Santo, Secretaria de Estado de Controle
e Transparência, Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: ANNA MARIA MARRECO MACHADO,
MARCELO BARBOSA DE CASTRO ZENKNER

Processo: 01946/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03608/2014-5
Recorrente: VERA LUCIA COSTA [ALTAMIRO THADEU
FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]

Interessado: ABRAAO LINCON ELIZEU

Total: 3 processos
CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 04057/2005-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Classificação: Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: JACINTO CASAGRANDE [GESNER CASAGRANDE (OAB: 28169-ES)], JOSE EUGENIO VIEIRA, METHODIO JOSE DA ROCHA, NEIVALDO FREGONA

Processo: 04631/2016-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
Responsável: IVAN CARLINI

Processo: 01630/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03738/2016-5, 03791/2015-7, 03790/2015-2

Processo: 02251/2014-9

Recorrente: JOSE LUIZ TORRES LOPES [BRUNO DE MORAES FERREIRA RAMOS VOLPINI (OAB: 9638-ES), PEDRO
PAULO VOLPINI (OAB: 2318-ES, OAB: 184745-RJ)]

Unidade gestora: Departamento de Estradas de Roda-

Total: 5 processos

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 11185/2014-4
Unidade gestora: Superintendência Estadual de Comunicação Social
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
Apensos: 04884/2016-1
Interessado: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS [ALEX DE FREITAS ROSETTI (OAB: 10042-ES), AMANDA LOYOLA GOULART (OAB: 24474-ES), AMANDA LOYOLA GOULART (OAB: 24474-ES), BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469-ES), CAMILA CARLETE GOMES (OAB: 23460-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), CAROLINA AVELAR DE
OLIVEIRA (OAB: 23097-ES), CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES - ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), FELIPE LOURENCO BOTURAO FERREIRA (OAB: 22077-ES), FLAVIO CHEIM
JORGE (OAB: 262B-ES), GABRIEL FERREIRA ZOCCA, LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866ES), LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB: 29031ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB:
21748-ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008-ES),
MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES),
MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB: 20844-ES), PATRICK GOMES DE SOUZA, RAFAEL BEBBER CHAMON, RODRIGO LIMA RANGEL (OAB: 17040-ES), TATIANE MENDES RIBEIRO
(OAB: 28947-ES), THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES (OAB:
13399-ES)]
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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Responsável: ANGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS,
ANSELMO TOZI, ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA, ARTHUR WERNERSBACH NEVES, CESAR ROBERTO
COLNAGHI, EDUARDO ANTONIO MANNATO GIMENES,
ELIZABETH MARIA DALCOLMO SIMAO [ATTILA KUSTER
NETTO (OAB: 13988-ES), FELIPE LOURENCO BOTURAO
FERREIRA (OAB: 22077-ES), FELIPE LOURENCO BOTURAO FERREIRA (OAB: 22077-ES), MARIANA TONIATO DE
SOUZA SILVARES (OAB: 16300-ES), Rapahel Teixeira Silva Marques (OAB: 5908E), RODRIGO KENNEDY GUIMARAES COSTA (OAB: 22815-ES), RODRIGO LISBOA CORREA (OAB: 14588-ES), TATIANY OLIVEIRA BICALHO (OAB:
22481-ES)], ENIO BERGOLI DA COSTA, ERICO SANGIORGIO [ARTHUR VAREJÃO GOMES, FELIPE LOURENÇO BOTURAO FERREIRA, MARIANA TONIATO DE SOUZA SILVARES (OAB: 16300-ES), RAPHAEL TEIXEIRA SILVA MARQUES (OAB: 26424-ES), RODRIGO KENNEDY GUIMARAES COSTA (OAB: 22815-ES), RODRIGO LISBOA CORREA
(OAB: 14588-ES)], FLAVIA REGINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)], FRONZIO CALHEIRA MOTA, HAROLDO CORREA ROCHA, JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO, JOSE RENATO CASAGRANDE, KENIA PUZIOL AMARAL [GEFERSON PEDRO ZONTA GOMES (OAB: 18044-ES), KARINA
DEBORTOLI (OAB: 10137-ES), RAFAEL ANTONIO TARDIN
(OAB: 11647-ES)], LUCIANO SANTOS REZENDE, MARCELO FERRAZ GOGGI, MARCIO CASTRO LOBATO [GEFERSON PEDRO ZONTA GOMES (OAB: 18044-ES), KARINA
DEBORTOLI (OAB: 10137-ES), RAFAEL ANTONIO TARDIN
(OAB: 11647-ES)], MARGO DEVOS PARANHOS [CARLOS
MAGNO GONZAGA CARDOSO (OAB: 1575-ES), CARLOS
MAGNO GONZAGA CARDOSO (OAB: 1575-ES), ELIS REDiário Oficial de Contas

GINA BORSOI], MARIA ANGELA BOTELHO GALVAO [ARTHUR VAREJÃO GOMES, ATTILA KUSTER NETTO (OAB:
13988-ES), FELIPE LOURENCO BOTURAO FERREIRA (OAB:
22077-ES), FELIPE LOURENCO BOTURAO FERREIRA (OAB:
22077-ES), MARIANA TONIATO DE SOUZA SILVARES
(OAB: 16300-ES), RAPHAEL TEIXEIRA SILVA MARQUES
(OAB: 26424-ES), RODRIGO KENNEDY GUIMARAES COSTA (OAB: 22815-ES), RODRIGO LISBOA CORREA (OAB:
14588-ES), TATIANY OLIVEIRA BICALHO (OAB: 22481ES)], MARIA DA GLORIA BRITO ABAURRE, NEIVALDO
BRAGATO, NILO DE SOUZA MARTINS, OBERACY EMMERICH JUNIOR, PAULO CESAR HARTUNG GOMES, PAULO ROBERTO FOLETTO, PAULO RUY VALIM CARNELLI,
PEDRO JOSE DE ALMEIDA FIRME, RICARDO DE OLIVEIRA, RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, RODNEY ROCHA
MIRANDA, RONALDO TADEU CARNEIRO [WANDS SALVADOR PESSIN], SANDRA MARIA WERNERSBACH COLA [CAETANO CORREA PEIXOTO ALVES (OAB: 11746ES, OAB: 70271-MG), LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO
(OAB: 5205-ES), NATALIA CID GOES (OAB: 18600-ES), RODRIGO ELLER MAGALHAES (OAB: 20900-ES)], SEBASTIAO
BARBOSA [ALEX DE FREITAS ROSETTI (OAB: 10042-ES),
AMANDA LOYOLA GOULART (OAB: 24474-ES), BARBARA
DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469-ES), CAMILA CARLETE GOMES (OAB: 23460-ES), CARLOS EDUARDO
AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), CAROLINA AVELAR DE OLIVEIRA (OAB: 23097-ES), CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262B-ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866-ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB: 21748-ES), MARCELO ABELHA
RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MATHEUS DOCKHORN DE MEwww.tce.es.gov.br

NEZES (OAB: 14007-ES), NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB:
20844-ES), RODRIGO LIMA RANGEL (OAB: 17040-ES),
THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES)]

Processo: 05111/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2016
Responsável: GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR

Processo: 02149/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim
Classificação: Consulta
Consulente: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES,
Cachoeiro de Itapemirim, VICTOR DA SILVA COELHO)

Total: 3 processos
CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 03231/2015-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Linhares
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 08491/2014-1, 02274/2011-5, 01499/2011-9
Recorrente: IVAN SALVADOR FILHO

Processo: 05848/2017-3
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Obras de Linhares

Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016

Responsável: FRONZIO CALHEIRA MOTA, LUCIANA
FIORIN E SILVA

Classificação: Recurso de Reconsideração

Responsável: EUDER JOSE PEDRONI

Processo: 06854/2016-2
Processo: 04806/2018-6
Unidade gestora: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2018

Unidade gestora: Secretaria de Obras e Habitação
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: RODRIGO MONJARDIM VALLORINI, ZACARIAS CARRARETTO

Responsável: SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA

Total: 3 processos
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 05086/2016-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Processo: 05892/2017-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibatiba

Processo: 07123/2016-1
Unidade gestora: Secretaria de Transportes,Trânsito e
Infraestrutura Urbana de Vitória
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Apensos: 04821/2009-1
Interessado: DPCC - CAPACITACAO, CONSULTORIA E
TECNOLOGIA EM ADMINISTRACAO S/S LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA, JORNAL FOLHA DO CAPARAO LTDA - ME, VICENTE GONCALVES E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Recorrente: FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB:
15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046ES)]

Processo: 02642/2018-3

Exercício: 2015

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha

Responsável: JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA, JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE, OBERACY EMMERICH JUNIOR

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: EDUARDO MACHADO BALDI EIRELI

Exercício: 2015
Responsável: ALVAREZ MARCHITO DE SIQUEIRA FILHO, LEONARDO CAETANO KROHLING, LIGA ESPIRITOSSANTENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA, ROGERIO
SARMENTO

Processo: 06850/2016-4
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Segurança
Urbana de Vitória
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015

Diário Oficial de Contas

Processo: 03379/2017-1

Processo: 04058/2018-1

Unidade gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha

Classificação: Recurso de Reconsideração

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Apensos: 02682/2012-9, 01883/2012-7
Recorrente: CLAUDIA COSTA CALENTI SUELA, JOSE
RAIMUNDO DANTAS [ALTAMIRO THADEU FRONTINO
SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA
SILVA (OAB: 16046-ES)], LILIA MARIA CARVALHO DOS
SANTOS, LUDMILA LUIZA DE MIRANDA AMBROSIO,
MARCELO ROCHA DA COSTA
www.tce.es.gov.br

Representante: LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME, PEDRO ERNESTO RANGEL ALVES JUNIOR
Responsável: KARLA MARTINS DE OLIVEIRA, RAFAEL
GUMIERO DE OLIVEIRA

Total: 8 processos

Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO

Outras Decisões - Plenário

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 10589/2015-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 06343/2012-8
Interessado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO [BRUNO MARGOTTO MARIANELLI], SONIA MARIA COLA [DELANO SANTOS
CAMARA (OAB: 7747-ES), LEANDRO LEAO HOCHE XIMENES (OAB: 18911-ES), RAPHAEL AMERICANO CAMARA
(OAB: 8965-ES), VALKIRIA BELING GUMS (OAB: 22852)]
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO [LUCIANO VIEIRA]
Terceiro interessado: ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE
DO MINISTERIO PUBLICO [DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB:
10253-ES, OAB: 27485-PR), Lívia Queiroz Ferreira, MARIANA BARRETO DE ARAUJO MOREIRA (OAB: 28258-ES,
OAB: 177417-RJ), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB:
23763-ES), RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES),
THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)]
Processo: 03686/2017-1
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Itarana
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03935/2015-9
Recorrente: AMADO LEANDRO DA SILVA

PREJULGADO Nº 030
Negar exequibilidade à Lei Municipal n. 6.038/2013, do Município de Colatina, que autorizou a contratação temporária
para atender programas de atenção social básica, média e alta complexidade definidos pela norma operacional básica
do Sistema Único de Assistência Social - Violação do artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal – Política de assistência social é de caráter permanente, não sendo admitidas as contratações temporárias para seu atendimento (exceto
nas situações de emergência ou de calamidade pública e para combate a surtos endêmicos)
Órgão Colegiado: Plenário
Processo: TC-10826/2015
Assunto: Controle Externo – Fiscalização - Inspeção
Autuação: 10.09.2015
Relator: conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges
Decisão: Acórdão TC-182/2018
Sessão: 5ª Sessão Ordinária do Plenário de 06.03.2018
Publicação: Acórdão TC-182/2018, disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do TCEES nº 1132, do dia 21 de maio de
2018, considerando-se publicado no dia 22/05/2018, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único, ambos da Lei
Complementar Estadual 621/2012, c/c art. 5º, da Resolução TC nº 262/2013.

Total: 2 processos
Total geral: 24 processos
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO:
Dia 24 de julho de 2018 - Terça-Feira.
Diário Oficial de Contas
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RELATORES

Atos dos Relatores
Decisão Monocrática 00963/2018-4
Processo: 02507/2018-9

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

Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Representação
UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: GUSTAVO FONSECA MORAES
Responsável: LORRANA SOUZA ASSIS, LUIZ CARLOS ZANON DA SILVA JUNIOR, MARIOSTELLA CASSA LOUZADA
Terceiro interessado: ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
[GEFERSON PEDRO ZONTAGOMES (OAB: 18044-ES), RAFAEL ANTONIO TARDIN (OAB: 11647-ES), KAYO ALVESRIBEIRO (OAB: 11026-ES), KARINA DEBORTOLI (OAB: 10137ES)], FACOM F DE ALMEIDACONSTRUCOES LTDA [GEFERSON PEDRO ZONTA GOMES (OAB: 18044-ES), RAFAELANTONIO TARDIN (OAB: 11647-ES), KAYO ALVES RIBEIRO
(OAB: 11026-ES), KARINADEBORTOLI (OAB: 10137-ES)]
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
– PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – REVELIA.
Trata o feito de Representação, com pedido de suspensão
cautelar de certame, a qual narra a existência de supostas
irregularidades na Concorrência Pública 1/2018, constante do Processo Administrativo 31.058/2018, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, cujo objeto é a
concessão do serviço de estacionamento rotativo público
pago de veículos automotores e similares nas vias e logradouros públicos do citado município.
Em atendimento a regular instrução processual, o Núcleo

Diário Oficial de Contas
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de Controle Externo de Regimes Especiais - NRE elaborou
Manifestação Técnica nº 271/2018 (evento 18) na qual
a área técnica concluiu por haver indícios de restrição à
competitividade da concorrência, assinalando inclusive
outras exigências indevidas além das apontadas pelo representante, pugnando, por isso, pela concessão de medida cautelar diante da presença dos pressupostos autorizadores (fumus boni iuris e periculum in mora).
Em razão disso, elaborei a Decisão Monocrática
00565/2018-2, devidamente ratificada no Plenário por
meio da Decisão 00927/20118-8, a qual deliberou no sentido de: a) deferir a concessão de medida cautelar para a
suspensão imediata da concorrência pública 1/2018 instaurada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim; b)
notificar os responsáveis para apresentarem cópia integral do Processo Administrativo 31.058/2018 e para, querendo, apresentarem alegações que entendem cabíveis.
Visando a regular instrução processual, o NRE elaborou
a ITI 300/2018-2, cuja proposta de encaminhamento foi
encampada na Decisão Segex 323/2018-3, nos seguintes
termos:
Diante do que consta dos autos em epígrafe, o Secretário-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo DECIDE, com fundamento no art. 63,
incisos I e III, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, 310, § 2º, e 358, I e III, todos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR os Srs. Mario Stella Cassa Louzada (Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano de
Cachoeiro de Itapemirim), Luiz Carlos Zanon da Silva Jr.
(Procurador-Geral) e a Sr.ª Lorrana Souza Assis (Presidente da CPL), para que, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, apresentem razões de justificativa e documentos que entenderem necessários, bem como, cumprindo
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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a Decisão em Protocolo 173/2018-6, NOTIFICAR a empresa Consórcio Vagou Cachoeiro, por meio de seus advogados, para que, querendo, manifestem-se, no mesmo prazo acima, em razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial 300/2018-2.

Decisão Monocrática 00964/2018-9
Processos: 03810/2004-1, 01306/2004-7, 07547/2003-4
Classificação: Pedido de Revisão
UG: IPREVMIMOSO - Instituto de Previdência Dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul

As notificações foram devidamente emitidas, conforme
consta dos termos em anexo.

Relator: Mario Alves Moreira

Ato contínuo, após devidamente citados, na forma do Termos de Citação 481/2018 e 483/2018 (evento 71 e 73), peça complementar 08845/2018-8 e Certidão 02417/20184 emitida por esta Corte de Contas (eventos 81 e 83), os
responsáveis senhor Mario Stella Cassa Louzada e a senhora Lorrana Souza Assis deixaram transcorrer in albis o
prazo para apresentação da manifestação.

PEDIDO DE REVISÃO – IPREVMIMOSO – INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE MIMOSO DO SUL - EXERCÍCIO 2003 – DEVOLVER AO
MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS
PARA OS REGISTROS CABÍVEIS - ARQUIVAMENTO SEM
BAIXA DE DÉBITO E DA RESPONSABILIDADE.

Desse modo, considerando que o senhor Mario Louzada e
a senhora Lorrana Assis foram regularmente citados (conforme eventos 81/83) bem como, não trouxeram quaisquer documentos ou justificativas aos presentes autos,
razões subsistem para a decretação da revelia, tendo por
base o art. 65 da LC 621/12 e art. 361 do Regimento Interno desta Corte.

Tratam os presentes autos de Recurso de Revisão, interposto pela Srª Lúcia Maria Fontes Gomes, Ordenadora de
Despesas do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Mimoso do Sul, referente ao 4º bimestre do exercício de 2003, em face do Acórdão TC- 062/2004 (fls.18/21, processo TC-7547/2003), reiterado pelo Acórdão TC – 441/2004 (fls.28/30, processo TC1306/2004).

Pelo exposto, DECIDO pela decretação de REVELIA do senhor Mario Stella Cassa Louzada e da senhora Lorrana
Souza Assis, nos termos do art. 65, da Lei Orgânica deste
Tribunal de Contas (Lei Complementar n° 621/12).
Notifique-se os responsáveis e após, encaminhem os autos à Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX, para o
prosseguimento regular do processo.
Em, 25 de junho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Diário Oficial de Contas

Requerente: LUCIA MARIA FONTES GOMES

I RELATÓRIO

O Acórdão TC-062/2004 – Plenário (fls. 18/21, processo
TC nº. 7547/2003), reiterado pelo Acórdão TC-441/2004
(fls.28/30, processo TC n° 1306/2004) condenou a gestora
Lúcia Maria Fontes Gomes em multa pecuniária no valor de
1.000 (um mil) VRTE’s.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 26/06/2004 (fl.157) e de que o débito imputado a Senhora Lúcia Maria Fontes Gomes foi inscrito em
Dívida Ativa em 09/12/2005, conforme Certidão de Dívida
Ativa nº 6005/2005 (fls.136, processo nº. 30746850, SEFAZ
www.tce.es.gov.br

em anexo).
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado (TCEES), aprovado pela Resolução TC 261,
de 4 de junho de 2013, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 2634/2018-3 (fls.164/166),
no qual consignou as medidas adotadas para cobrança que
justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito
e da responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo do
procedimento de acompanhamento e monitoramento é,
uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas, nem o órgão do Ministério Público que perante ele atua, competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos por ele
aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as autoridades competentes adotem as medidas administrativas e judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública (estadual ou municipal)
receba as importâncias atinentes às multas, alcance a restituição de quantia e outras imposições legais, objeto de decisão do Tribunal, sob pena de responder, solidariamente,
por eventual omissão lesiva ao erário.
Destarte, uma vez verificado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, torna-se
despicienda a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em custos desnecessários, tais como diligências para se obter informações sobre o andamento de ações de cobrança ajuizada e procediQuarta-feira, 4 de julho de 2018
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mentos instaurados pelos órgãos competentes.
Lado outro, nada poderá ser demandado em face do gestor
público, pois já procedeu ele conforme exigido pela lei, ajuizando a respectiva ação de cobrança ou simplesmente adotando um meio administrativo de cobrança, quando a norma assim o autoriza.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento atingido seu termo tão logo se certifique que as
medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham sido
adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda pública,
pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar o adimplemento da obrigação para que receba a respectiva quitação
desse Tribunal de Contas.
É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da execução do acórdão condenatório desenvolvese em face das
providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos municipais ou estadual quando houver imputação de débito.
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 03/04[6] que
a Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste
Parquet, informa quanto à inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº 6005/2005 em observância ao instituto
da prescrição.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art.
385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a devida quiDiário Oficial de Contas

tação, 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.

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.

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.

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.

[...]
II FUNDAMENTOS
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017, que revogou o §4º do artigo 288 do RITCEES e alterou a redação do seu § 3º, estabelecendo que o relator
permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito
em julgado, bem como pela Decisão Plenária TC 027/2017,
publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047,
p.02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº
082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017 – Edição
nº 1032, p.75), delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me
decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
ministerial, no sentido de que foram adotadas as medidas
legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e de monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em
custos dispensáveis.
www.tce.es.gov.br

Ressalta, ainda, que cabe a interessada comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a
devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo,
nos termos do art.331, II do RITCEES.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art.
288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental
009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo nos termos
do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do débito e da
responsabilidade da senhora Lúcia Maria Fontes Gomes,
ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido
a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações
sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os
devidos registros, conforme o solicitado.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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Decisão Monocrática 00965/2018-3

Interessado: CAMARA CACHOEIRO ITAPEMIRIM

nal de Contas do Estado (TCEES), aprovado pela Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 2600/2018-4
(fls.57/59), no qual consignou as medidas adotadas para
cobrança que justificam o arquivamento deste feito sem
baixa do débito e da responsabilidade, nos seguintes termos:

Responsável: MARCOS SALLES COELHO

[...]

PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (SISAUD) – CÂMARA
MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 5º BIMESTRES DE 2005 - DEVOLVER AO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA OS REGISTROS CABÍVEIS - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO E DA RESPONSABILIDADE.

Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo
do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas, nem
o órgão do Ministério Público que perante ele atua, competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos
por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as autoridades competentes adotem as medidas administrativas e
judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública (estadual ou
municipal) receba as importâncias atinentes às multas, alcance a restituição de quantia e outras imposições legais,
objeto de decisão do Tribunal, sob pena de responder, solidariamente, por eventual omissão lesiva ao erário.

Processo: 04688/2005-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2005
UG: CMCI - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Dailson Laranja

I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Bimestral – SISAUD, da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, referente ao 5º bimestre de 2005, sob a responsabilidade do Srº Marcos Salles Coelho.
O Acórdão TC-007/2006 – Plenário (fls.05/07), condenou
o gestor Marcos Salles Coelho multa pecuniária no valor
de 1.000 (um mil) VRTE’s.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 23/02/2006 (fl.31) e de que o débito
imputado ao Marcos Salles Coelho foi inscrito em Dívida
Ativa em 14/06/2006, conforme Certidão de Dívida Ativa
n° 2375/2006 (fls.12, processo nº. 33892920, SEFAZ em
anexo)
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 do Regimento Interno do TribuDiário Oficial de Contas

Destarte, uma vez verificado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
torna-se despicienda a continuidade do procedimento de
acompanhamento e monitoramento de cobrança, bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em custos desnecessários, tais como diligências para se obter informações sobre o andamento de ações de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos competentes.
www.tce.es.gov.br

Lado outro, nada poderá ser demandado em face do gestor público, pois já procedeu ele conforme exigido pela
lei, ajuizando a respectiva ação de cobrança ou simplesmente adotando um meio administrativo de cobrança,
quando a norma assim o autoriza.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento atingido seu termo tão logo se certifique que
as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar o
adimplemento da obrigação para que receba a respectiva
quitação desse Tribunal de Contas.
É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da
execução do acórdão condenatório desenvolvese em face
das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário
estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos municipais ou estadual quando houver imputação de débito.
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 03/04[5]
que a Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício
deste Parquet, informa quanto à inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº 2375/2006 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
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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para fins de baixa de responsabilidade, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.
331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento do feito, conforme art. 330,
inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do
Ministério Público de Contas para os devidos registros no
sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
II FUNDAMENTOS
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017, que revogou o §4º do artigo 288 do RITCEES e
alterou a redação do seu § 3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o
trânsito em julgado, bem como pela Decisão Plenária TC
027/2017, publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047, p.02, a qual redistribuiu os processos com
trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES
18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75), delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
ministerial, no sentido de que foram adotadas as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, torna-se desnecessária a
continuidade do procedimento de acompanhamento e de
monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer
em custos dispensáveis.
Diário Oficial de Contas

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

Decisão Monocrática 00985/2018-1
Processo: 03940/2005-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2005
UG: CMCI - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Dailson Laranja
Interessado: CAMARA CACHOEIRO ITAPEMIRIM

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

Responsável: MARCOS SALLES COELHO

III DECISÃO

Tratam os presentes autos de Omissão da Prestação de
Contas bimestral da Câmara Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, referente ao exercício do 4° bimestre de
2005, sob a responsabilidade do senhor Marcos Salles
Coelho.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – CÂMARA DE MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 4° BIMESTRE
DE 2005 – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
I RELATÓRIO

O Acórdão TC – 849/2005 (fls. 08/10), condenou o gestor, senhor Marcos Salles Coelho, ao pagamento de multa pecuniária individual no valor correspondente a 1.000
VRTE.
Infere-se da certidão de fl. 30 que o trânsito em julgado
do acórdão supracitado consumou-se em 18/01/2006, e
de que a multa imputada a Marcos Salles Coelho foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa
(CDA nº 2369/2006 em 14/06/2006).
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
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão – pronunciou-se por meio do
Parecer 02666/2018-3 (fls. 55/57), no qual consignou as
medidas adotadas para cobrança pelo órgão fazendário
que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo
do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas, nem
o órgão do Ministério Público que perante ele atua, competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos
por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as autoridades competentes adotem as medidas administrativas
e judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública (estadual
ou municipal) receba as importâncias atinentes às multas, alcance a restituição de quantia e outras imposições
legais, objeto de decisão do Tribunal, sob pena de responder, solidariamente, por eventual omissão lesiva ao
erário.
Destarte, uma vez verificado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
torna-se despicienda a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança,
bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em
custos desnecessários, tais como diligências para se obter informações sobre o andamento de ações de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos
competentes.
Lado outro, nada poderá ser demandado em face do gesDiário Oficial de Contas

tor público, pois já procedeu ele conforme exigido pela
lei, ajuizando a respectiva ação de cobrança ou simplesmente adotando um meio administrativo de cobrança,
quando a norma assim o autoriza.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento atingido seu termo tão logo se certifique que
as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham
sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda
pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar o
adimplemento da obrigação para que receba a respectiva quitação desse Tribunal de Contas.
É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da
execução do acórdão condenatório desenvolvesse em face das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos municipais ou estadual quando houver imputação
de débito.
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 03/04[5]
que a Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício
deste Parquet, informa quanto à inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº 2369/2006 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
www.tce.es.gov.br

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

Decisão Monocrática 00990/2018-1
Processo: 00980/2004-3
Classificação: Lei de Diretrizes Orçamentárias
Exercício: 2004
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Sooretama
Relator: Marcos Miranda Madureira
Responsável: ANTONIO MAXIMIANO DOS SANTOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA – EXERCÍCÍO 2004 – DEVOLVER
AO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA OS REGISTROS CABÍVEIS - ARQUIVAMENTO
SEM BAIXA DE DÉBITO E DA RESPONSABILIDADE.
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos sobre Lei de Diretrizes
Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Sooretama, referente ao exercício financeiro de 2004, sob a
responsabilidade do senhor Antônio Maximiano dos
Santos.
O Acórdão TC – 133/2004 (fls.09/12), condenou o gestor, senhor Antônio Maximiano dos Santos, ao pagamento de multa pecuniária individual no valor correspondente a 1.000 (um mil) VRTE.

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

Consta dos autos a informação de que o trânsito em
julgado ocorreu em 30/04/2004 (fl.34) e de que o débito
imputado ao senhor Antônio Maximiano foi inscrito
em Dívida Ativa em 30/06/2004, conforme Certidão
de Dívida Ativa nº 6412/2004 (fls.11).

Vitória, 26 de junho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Em atendimento ao comando contido no art. 305,
parágrafo único e no art. 463 do Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado (TCEES), aprova-
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do 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 02678/2018-6 (fls.60/62),
no qual consignou as medidas adotadas para cobrança que justificam o arquivamento deste feito
sem baixa do débito e da responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que
o objetivo do procedimento de acompanhamento e
monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas, nem o órgão do Ministério Público
que perante ele atua, competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos por ele aplicados
(ADI 4070/RO), garantir que as autoridades competentes adotem as medidas administrativas e judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública (estadual ou municipal) receba as importâncias atinentes
às multas, alcance a restituição de quantia e outras
imposições legais, objeto de decisão do Tribunal,
sob pena de responder, solidariamente, por eventual omissão lesiva ao erário.
Destarte, uma vez verificado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas
para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, torna-se despicienda a continuidade
do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, bastando o registro pertinente,
evitando-se incorrer em custos desnecessários, tais
como diligências para se obter informações sobre o
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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andamento de ações de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos competentes.
Lado outro, nada poderá ser demandado em face
do gestor público, pois já procedeu ele conforme
exigido pela lei, ajuizando a respectiva ação de cobrança ou simplesmente adotando um meio administrativo de cobrança, quando a norma assim o autoriza.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e
monitoramento atingido seu termo tão logo se certifique que as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar o adimplemento
da obrigação para que receba a respectiva quitação
desse Tribunal de Contas.
É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da execução do acórdão condenatório desenvolvese em face das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de
multa pecuniária, e pelos órgãos municipais ou estadual quando houver imputação de débito.
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls.
03/04[5] que a Procuradoria-Geral do Estado, em
resposta a ofício deste Parquet, informa quanto à
inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº
6412/2004 em observância ao instituto da prescrição.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades
competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas paDiário Oficial de Contas

ra a cobrança dos créditos decorrentes de acórdãos
do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do
RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros
legais, para a devida quitação, ou o cancelamento
da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do
RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à
Secretaria do Ministério Público de Contas para os
devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
II FUNDAMENTOS
Considerando a aprovação da Emenda Regimental
TC nº 09/2017, que revogou o §4º do artigo 288 do
RITCEES e alterou a redação do seu § 3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada
no DOEL – TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047,
p.02, a qual redistribuiu os processos com trânsito
em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos
de jurisdicionados para o biênio 2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOwww.tce.es.gov.br

EL-TCEES 18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75), delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me
decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no
parecer ministerial, no sentido de que foram adotadas as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, torna-se desnecessária a continuidade do
procedimento de acompanhamento e de monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em
custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o
qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à
baixa do débito/responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a
cobrança dos créditos decorrentes de condenações
do Tribunal de Contas, conforme art. 385, parágrafo
único do RITCEES.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido
dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo, hipótese que
ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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fulcro no art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela
Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do
presente processo nos termos do art. 330, inc. IV
do RITCEES, sem baixa do débito e da responsabilidade
do senhor Antônio Maximiano dos Santos, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido
a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas
para os devidos registros, conforme o solicitado.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Decisão em Protocolo 00230/2018-1
Protocolo(s): 06764/2018-4
Assunto: Resposta de citação/notificação/diligência/ofício
Criação: 27/06/2018 09:48
Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun
Ref. Processo TC 01885/2014-2
Trata-se do protocolo nº 06764/2018-4 interposto pelo
senhor Orlando Amaro Hartvvig requerendo a juntada de
manifestação aos autos do TC 01885/2014-2 que se trata de Tomada de Contas Especial realizada pela Prefeitura
Municipal de Barra de São Francisco, nos termos determinados pela Decisão TC 3219/2013 (fls. 02/03), decorrente
Diário Oficial de Contas

de uma Representação encaminhada a este Tribunal pelo Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, prefeito de Barra
de São Francisco em 2013, nos autos TC 3219/2013, em
que acusa indícios de ilegalidades no procedimento licitatório (Convite 05/2011), que visava à aquisição de materiais de construção as erem utilizados na fábrica de manilhas do município, além da falta de controle na destinação dos referidos materiais adquiridos por parte do município junto à empresa “O Lajotão Material de Construção Ltda”.Ocorre que, na presente etapa processual não
cabe à juntada dos referidos documentos, pois o presente feito a que se refere - TC 01885/2014-2 encontra-se
com a Instrução Técnica Conclusiva elaborada e, no presente momento está no Ministério Público Especial de
Contas para emissão de parecer ministerial, encontrando-se assim com a instrução processual encerrada. Logo,
tem lugar à vedação contida no artigo 321, §2º da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), a saber: Art. 321. Considera-se terminada a etapa de instrução do processo no momento em que a unidade técnica
emitir a instrução técnica conclusiva.§ 1º Após o seu encerramento, a instrução processual só poderá ser reaberta por despacho fundamentado do Relator ou por deliberação do colegiado, de ofício ou a pedido das partes ou
do Ministério Público junto ao Tribunal, para a realização
de diligências.§ 2º Encerrada a instrução, somente será
admitida a juntada de documentos na forma do artigo 61
da Lei Complementar Estadual621/2012 e artigo 328 deste regimento. [g.n.]Portanto, já tendo sido abastecido o
TC 01885/2014-2 com a Instrução Técnica Conclusiva, impõe-se observar o rito definido pela legislação pertinente, estando vedada a juntada irrestrita e extemporânea
de documentos, em homenagem aos preceitos do devido
processo legal. Não obstante, cabe registrar o que prelewww.tce.es.gov.br

cionam o art. 61 da Lei Complementar Estadual621/2012
(Lei Orgânica do TCEES) e o art. 328 do Regimento Interno do TCEES, que oportunizam às partes a apresentação
de novos documentos por ocasião da sustentação oral.
Vejamos: Lei Complementar Estadual 621/2012Art. 61. A
fase de apreciação ou de julgamento observará as normas previstas para cada espécie de procedimento submetido ao Tribunal, na forma desta Lei Complementar e
do Regimento Interno. Parágrafo único. As partes poderão produzir sustentação oral, desde que requerida previamente, sendo permitida a juntada de documentos. Resolução TC 261/2013Art. 328. Por ocasião da sustentação oral, as partes poderão juntar documento novo.§ 1º
Considera-se documento novo aquele preexistente, mas
ignorado ou inacessível ou, ainda, aquele que, mesmo
produzido após a defesa, contribua para a verdade material.§ 2º Requerida a apresentação de documento novo
por ocasião da sustentação oral, caberá ao Relator a verificação do atendimento ao parágrafo anterior como condição de juntada aos autos, podendo adiar o julgamento
do processo ou determinar o cumprimento de diligências
que entender pertinentes.
[g.n.]
Por todo exposto e com fulcro nas competências outorgadas pelo art. 288, inciso II, III e VII do RITCEES, INDEFIRO o requerimento formulado pelo interessado. Por fim,
publique-se no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, nos
moldes do art. 62 da Lei Orgânica do TCEES e dos artigos
359, inc. III e 360 do RITCEES, trasladando-se cópia desta
Decisão para o TC 01885/2014-2.
Em 26 de junho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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Decisão em Protocolo 00227/2018-9
Protocolo(s): 04865/2018-8
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 26/06/2018 13:48
Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Ref.: processo TC 2756/2018-8
Trata-se do protocolo 06116/2018-9 autuado em
09/05/2018 no qual o Prefeito e Anchieta, senhor Fabrício Petri, requer:
[...], solicitamos a prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias, conforme dispõe a Instrução Normativa TC
nº 32, de 04 de novembro de 2014, quanto a Tomada de
Contas Especial – TCE, protocolizada nessa Egrégia Corte de Contas sob o número 3431/2018-6 em 19/03/2018,
diante da não conclusão dos trabalhos.
Informamos que a TCE foi instaurada em 26 de fevereiro
de 2018 através do Decreto-A nº 117/2018, referente a
apuração de responsabilidade quanto a prestação de contas apresentada pela Colônia de Pesca, Processo Administrativo n. 21463/2016. Assim requeremos, que a prorrogação inicie a partir de 27/05/2018.
[...]
Na peça complementar (evento 02), o presidente da Comissão de Tomada de Contas Especial justifica o pleito,
sob os seguintes fundamentos, in verbis:
“[...], venho informar que os membros da Comissão avaliaram as prestações de contas apresentadas mês a mês
nos anos de 2014, 2015 e 2016; o que demandou uma
análise minuciosa da documentação que apresentava, inclusive, diversas imprecisões. Nesse contexto, finalizada
esta fase, a Comissão passará a ouvir os servidores enDiário Oficial de Contas

volvidos, com posterior elaboração de relatório; pelo que
aproveita o ensejo para solicitar a dilação do prazo para
conclusão dos trabalhos, por mais 90 (noventa) dias, conforme autoriza o art. 2º, caput da Instrução Normativa TC
nº 32, de 04 de novembro de 2014.
[...]”
A respeito do requerimento, esclareço que, na forma do
despacho 28994/2018-6 oriundo da Secretaria Geral das
Sessões – SGS consta que o prazo para o encaminhamento da Tomada de Contas Especial venceu em 28/05/2018,
em obediência ao disposto no art. 14 da Instrução Normativa TC 32, de 4 de novembro de 2014:
Art. 14 O processo de tomada de contas especial deve ser
encaminhada ao Tribunal no prazo de até 90 (noventa)
dias, contados a partir do ato de sua instauração.
Parágrafo único. O prazo previsto no caput poderá ser
prorrogado por até igual período, mediante solicitação
da autoridade competente, fundamentada e tempestiva,
a ser concedida a critério do Relator, em decisão monocrática.

Decisão em Protocolo 00227/2018-9
Protocolo(s): 04865/2018-8
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 26/06/2018 13:48
Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Ref. Processo TC 5020/2017-8
Trata-se do protocolo 04865/2018-8 interposto pelo Senhor Ideraldo Luiz Lima, Secretário de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca requerendo seja concedido à SEAG um prazo para a conclusão da avaliação dos
bens imóveis, sua regularização contábil, e via de conseqüência, a produção do inventário que deverá ser encaminhado ao TCEES, em atenção ao Termo de Citação
02303/2017 - 1.

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

Constata-se que o pedido refere-se ao processo TC
5020/2017-8 que trata da Prestação de Contas Anual
da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca, relativa ao exercício de 2016, encaminhada em 31 de março de 2017, pelo gestor à época o
Sr. Octaciano Gomes de Souza Neto, que, nos termos do
rol de responsáveis, apresentado por ocasião do encaminhamento das contas anuais, ocupou o cargo de Secretário de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
do Estado do ES no período de 1/01/2016 a 31/12/2016,
período a que se refere a Prestação de Contas.

Por fim, que seja PUBLICADA a presente decisão e dada CIÊNCIA aos requerentes, encaminhando-se este protocolo à SGS para que seja JUNTADO ao processo TC
2756/2018-8.

Encaminhados os autos ao Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia – NCE foi elaborada a manifestação Técnica 003099/2018-3 com a proposta de indeferimento do pleito, pelos seguintes fundamentos:

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Trata-se de solicitação encaminhada pelo Secretário de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pes-

www.tce.es.gov.br

Quarta-feira, 4 de julho de 2018

18

ATOS DOS RELATORES

ca do Estado do ES, Sr. IDERALDO LUIZ LIMA, requerendo dilação de prazo para atendimento do Termo de Citação 02303/2017-1, que trata da Decisão Monocrática 02089/2017-1, exarada nos autos do Processo TC5020/2017-8, afirmando que:
Na data de 16 de março de 2018, esta Secretaria foi citada da Decisão Monocrática 02089/2017-1, prolatada
no processo em epígrafe, que trata
da Prestação
de Contas Anual de Ordenador, para que no prazo de 30
(trinta) dias improrrogáveis, prestasse os esclarecimentos que julgasse
pertinentes quanto aos indícios
de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial
ITI 01646/2017-6
[...]
Constata-se, também, que a Decisão Monocrática
02089/2017-, determina a CITAÇÃO do responsável, Sr.
Octaciano Gomes de Souza Neto, para apresentar esclarecimentos quanto aos fatos tratados na Instrução Técnica Inicial 01646/2017-6 e Relatório Técnico 01147/20177, que se referem a inconsistências na prestação de contas anual sob sua responsabilidade.
O artigo 358 do RITCEES estabelece que
Art. 358. O chamamento ao processo, bem como a comunicação dos atos e termos processuais, far-se-á mediante:
I - citação, pela qual o Tribunal dará ciência ao responsável de processo contra ele instaurado, chamando-o para
se defender e ou recolher a importância devida;

processo, competindo somente a ele ou a seu procurador apresentar razões de justificativa e/ou alegações de
defesa.
No caso em tela a citação foi dirigida ao responsável pelos atos inquinados na Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, relativa ao exercício de 2016, conforme
se depreende da Decisão Monocrática 2089/2017, e não
à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca na pessoa de seu atual responsável,
como da a entender o requerente. O interessado, portanto, não figura entre as partes no processo indicado.
Sugere-se assim, indeferir o pedido.
Desse modo, acolho integralmente o encaminhamento
proposto pelo NCE, tendo em vista a citação ser pessoal, não havendo hipótese de prorrogação, e INDEFIRO o
pleito formulado de prorrogação de prazo, dando-lhe CIÊNCIA.
Por fim, publique-se no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, nos moldes do art. 62 da Lei Orgânica do TCEES e dos
artigos 359, inc. I e 360 do RITCEES, devendo, posteriormente ser encaminhado ao NCE para ciência e posterior
arquivamento.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Decisão Monocrática 01022/2018-2

[...]

Processos: 04345/2003-4, 02365/2000-3, 00820/20006, 00083/2000-1

(g.n.)

Classificação: Recurso de Reconsideração

A citação, portanto, é o chamamento do responsável ao

UG: PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Relator: Dailson Laranja
Recorrente: LUIZ CARLOS CACA GONCALVES
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – EXERCÍCIO 2005 – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo senhor Luiz Carlos Cacá Gonçalves,
na qualidade de Prefeito da Prefeitura Municipal de Aracruz, em face do Acórdão TC 217/2003 do Processo TC
820/2000, que cuida de Prestação de Contas Anual Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, relativo ao exercício de 2005.
O Acórdão TC – 217/2003 (fls. 148/151 do Processo TC
820/2000) parcialmente reformado pelo Acórdão TC
811/2004 (fls. 42/45), condenou o gestor, senhor Luiz
Carlos Cacá Gonçalves, ao pagamento de multa no valor
correspondente a 5000 VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 13/10/2004 (fl. 71) e de que a multa
foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida
Ativa (CDA nº 12702/2004 em 17/12/2004).
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão –
pronunciou-se por meio do Parecer 02831/2018-5 (fls.
74/76), no qual consignou as medidas adotadas para cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito de responsabiliQuarta-feira, 4 de julho de 2018
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dade, nos seguintes termos:

tiva quitação desse Tribunal de Contas.

[...]

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

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

Observa-se das informações[5] prestadas eletronicamente que a Procuradoria-Geral do Estado ajuizou a
ação de nº 8944-67.2006.8.08.0006 para a cobrança do
valor da multa imposta pelo Acórdão TC- 811/2004, encontrando-se, neste estágio, a satisfação do crédito na
pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável por este órgão do Ministério Público de Contas.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual
deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se baixa
do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de
Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para
a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja
determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responwww.tce.es.gov.br

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

Decisão Monocrática 01024/2018-1

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

Processos: 00020/2007-1, 00596/2007-8, 01416/20061, 01003/2006-1

conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Inter-

Classificação: Recurso de Reconsideração

no desta Egrégia Corte.

UG: PMAC - Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a

Relator: Dailson Laranja

qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamen-

Recorrente: EDELIO FRANCISCO GUEDES

te atualizado monetariamente e acrescido dos juros le-

mento do processo, nos termos do art.331, II do RITCE-

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO – EXERCÍCIO 2005 – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE
– DEVOLVER AO MPEC.

ES.

I RELATÓRIO

III DECISÃO

Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo senhor Edélio Francisco Guedes, na
qualidade de Prefeito da Prefeitura Municipal de Afonso
Cláudio, em face do Acórdão TC 810/2006 do Processo
TC 1003/2006, que cuida de Prestação de Contas Anual
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, relativo ao exercício de 2005.

gais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que ensejará o desarquiva-

Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no
art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo
nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade do senhor Luiz Carlos Cacá
Gonçalves, ressaltando que o desarquivamento poderá
ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as
medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para
os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 29 de junho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Diário Oficial de Contas

O Acórdão TC – 810/2006 (fls. 300/333 do Processo TC
1003/2006) parcialmente reformado pelo Acórdão TC
238/2008 (fls. 76/79), condenou o gestor, senhor Edélio Francisco Guedes, ao pagamento de multa no valor
correspondente a 1000 VRTE e imputou-lhe débito, em
favor do erário municipal, na quantia correspondente a
38.684,86 VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 05/07/2008 (fl. 129) e de que a multa
foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida
Ativa (CDA nº 10533/2008 em 24/10/2008).
Em atendimento ao comando contido no art. 305, paráwww.tce.es.gov.br

grafo único e no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão –
pronunciou-se por meio do Parecer 02828/2018-3 (fls.
136/138), no qual consignou as medidas adotadas para
cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas,
nem o órgão do Ministério Público que perante ele atua,
competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as
autoridades competentes adotem as medidas administrativas e judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública
(estadual ou municipal) receba as importâncias atinentes às multas, alcance a restituição de quantia e outras
imposições legais, objeto de decisão do Tribunal, sob pena de responder, solidariamente, por eventual omissão
lesiva ao erário.
Destarte, uma vez verificado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
torna-se despicienda a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança,
bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em
custos desnecessários, tais como diligências para se obter informações sobre o andamento de ações de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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competentes.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento atingido seu termo tão logo se certifique que
as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham
sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda
pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar
o adimplemento da obrigação para que receba a respectiva quitação desse Tribunal de Contas.
É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da
execução do acórdão condenatório desenvolvesse em
face das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos
órgãos municipais ou estadual quando houver imputação de débito.
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 03/04[7]
que a Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício
deste Parquet, informa quanto à inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº 10533/2008 em observância
ao instituto da prescrição.
Lado outro, nota-se às fls. 110/113 que o Executivo Municipal ajuizou a ação de nº 001.09.003810-8 para a cobrança do débito de ressarcimento imposto pelos acórdãos supracitados, encontrando-se, neste estágio, a satisfação do crédito na pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável por este órgão do Ministério Público de Contas. Assim, adotou a autoridade administrativa a providência prevista em lei para a cobrança
do crédito devido, não podendo ser coagida a utilizar outros meios que não lhe impõe a legislação, pois constantes da sua margem de discricionariedade.
Logo, não há razões para a continuidade deste procediDiário Oficial de Contas

mento de monitoramento e acompanhamento, o qual
deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se baixa
do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de
Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para
a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja
determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos
registros no sistema de cobrança do E-TCEES. [...]
II FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §
3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL –
TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047, p.02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publiwww.tce.es.gov.br

cado no DOEL-TCEES 18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75),
delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir
nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do
débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo
nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade do senhor Edélio Francisco
Guedes, ressaltando que o desarquivamento poderá ser
requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas
informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para
os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 29 de junho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Decisão Monocrática 01012/2018-9
Processo TC: 2342/2004
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Habitação de Barra
de São Francisco
Assunto: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 1º bimestre de 2004
Responsável: Olívio Pereira dos Santos Júnior
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – 1º
BIMESTRE DE 2004 – ACÓRDÃO TC 426/2004 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO / RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Bimestral referente ao 1º bimestre de 2004 do Fundo
Diário Oficial de Contas

Municipal de Habitação de Barra de São Francisco, sob
a responsabilidade do senhor Olívio Pereira dos Santos
Júnior.
O Acórdão TC 426/2004 imputou ao senhor Olívio Pereira dos Santos Júnior multa pecuniária no valor correspondente a 1.000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 23 que o trânsito em julgado
do Acórdão supracitado consumou-se em 26/07/2004,
haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
A multa pecuniária imputada foi inscrita em Dívida Ativa – CDA nº 10555/2004 pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
A Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício do
Ministério Público de Contas (fls. 03/04 do Processo n.
82253056, PGE, anexo), informa sobre a inviabilidade do
protesto extrajudicial da CDA nº 10555/2004 em observância ao instituto da prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de monitoramento de execução.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 2582/2018 (fls. 43/45), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Olívio Pereira dos Santos Júnior, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério
Público de Contas para os devidos registros no sistema
de cobrança do e-tcees.
É o relatório.
www.tce.es.gov.br

2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º,
estabelecendo que o Relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019, delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá
ser arquivado, sem contudo, proceder-se à baixa do débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II do RITCEES.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
1 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330,
inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/
responsabilidade de Olívio Pereira dos Santos Júnior,
ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser
requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas
informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
2 Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

Decisão Monocrática 01020/2018-3
Processo TC: 3294/2018
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Domingos
do Norte
Assunto: Representação
Representante: Viação São Gabriel Ltda.
Apenso:Processo TC 5652/2018
Versam os presentes autos sobre Representação em face de licitação encaminhada pela Viação São Gabriel LtDiário Oficial de Contas

da. noticiando “supostas ilegalidades” perpetradas no
Pregão Presencial n. 10/2018, conduzido pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para prestar serviços de transporte de universitários, percorrendo 227
dias letivos, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para o exercício de
2018.
Em 26/06/2018, a Representante autuou nova petição
(Petição Intercorrente 1098/2018), a qual foi autuada
nos autos do Processo TC 5652/2018. Tendo em vista
que foram noticiados os mesmos indicativos de irregularidades, os autos foram apensados. Ademais, a Petição
Intercorrente 1098/2018 inovou incluindo ao pedido a
concessão de medida cautelar.
Por prudência, diante da necessidade de maiores informações e documentos para formar o convencimento, e
do permissivo conferido a este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para deliberar sobre a matéria,
deixo o exame da medida de urgência pleiteada e de
seus pressupostos para serem analisados após oitiva dos
responsáveis, nos termos do artigo 307, §1º do Regimento Interno do TCEES, e DECIDO:
1 NOTIFICAR o senhor Pedro Amarildo Delmonte – Prefeito Municipal de São Domingos do Norte, para que no
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, nos termos do §1º do art.
307 do RITCEES, preste as informações que julgar necessárias em face da presente Representação.
2 Seja encaminhada ao agente responsável cópia das
peças iniciais da presente Representação (Petição Inicial
149/2018 e Petição Intercorrente 1098/2018), por meio
digital.
www.tce.es.gov.br

À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários, dando-se ciência, ao Representante acerca desta
Decisão, conforme previsto no art. 307, §7º da Resolução TC nº 261/2013.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

Decisão Monocrática 01028/2018-1
Processo: 06924/2017-2
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: Gestor da UG (Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura ePesca, HORACIO
AUGUSTO MENDES DE SOUSA)
Responsável: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO
CONTROLE EXTERNO – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
– NOTIFICAÇÃO – PRAZO 30 (TRINTA) DIAS - SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA- SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
I RELATÓRIO
Trata o presente processo de instauração de Tomada de
Contas Especial, por meio do OF/SEAG/GSUBADM/N°
918/2017, subscrito pelo senhor Horácio Augusto Mendes de Sousa – Subsecretário de Estado para Assuntos
Administrativos, levada a efeito pela Secretaria de Estado
da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, em relação ao Convênio n° 048/2008, processo admiQuarta-feira, 4 de julho de 2018
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nistrativo n° 40630390, firmado com Associação de Certificação de Produtos Orgânicos do Espírito Santo – Chão
Vivo.
Devidamente notificado, por meio do Termo de Notificação 02318/2017-8, o Subsecretário de Estado, (protocolo
18840/2017-8) encaminhou em 28 de novembro de 2017
pedido (OF/SEAG/GS/N° 1263/2017) de prorrogação de
prazo, onde registra que no prazo concedido de 90 (noventa) dias não seria possível concluir os trabalhos, sob
a justificativa de que restava ainda pendente o cumprimento de algumas diligências apontadas no relatório da
SECONT.
Na forma da Decisão Monocrática 01450/2017-7 (evento
09), o Sr. Octaciano Gomes de Souza Neto foi devidamente notificado para que, no prazo de até 90 dias, enviasse
ao Tribunal de Contas o processo de Tomadas de Contas
Especial, conforme preleciona o disposto no artigo 14 da
Instrução Normativa TC Nº 32/2014, a contar do ato de
sua instauração.
Ato contínuo, por meio da Decisão Monocrática nº
01970/2017-8, (evento 19), foi deferido o pedido de dilação do prazo por mais 90 (noventa) dias, com o intuito
de a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca – SEAG oferecer as conclusões oriundas da Tomada de Contas ora referenciada.
Assim, em 19.03.2018, a SEAG encaminhou os autos do
Processo Administrativo nº 79424481/2017 referente à
Tomada de Contas Especial, instaurada pela Portaria nº
055/2017.
Instada a se manifestar, após análise dos documentos, a
Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações não Especializadas – SecexMeios, apresentou a Manifestação TécDiário Oficial de Contas

nica 00531/2018-3 (evento 28) opinando pela notificação
do Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca e do Secretário de Estado de Controle e Transparência, para que providenciassem documentos e informações importantes para o deslinde do processo.
Por fim, a SecexMeios sugeriu a devolução do Processo
Administrativo nº 79424481 à SEAG, para que houvesse a
complementação dos dados faltantes, conforme disposto
no art. 15, da Instrução Normativa nº 32/2014.
II FUNDAMENTAÇÃO
Conforme já esposado no início da Manifestação Técnica 00531/2018-3, verifica-se que o servidor Marcos Frizzera Dias, titular de cargo público efetivo, foi designado pela Portaria nº 056-S (Publicada no Diário Oficial em
05/09/2017) de 04/09/2017 para realizar a TCE, estando,
por conseguinte, respeitada a Instrução Normativa TC nº
32/2014, no que tange a este ponto.
Ademais, no que tange ao Processo administrativo SEAG
nº 79424481/2017, que trata da Tomada de Contas Especial, diversas irregularidades foram apontadas pela área
técnica quando em análise aos requisitos insculpidos no
Anexo Único da IN 32/2014 na Portaria AGE/SEFAZ nº 01R/2016.
Com base no art.13 da IN TC n° 32/2014, constatou-se a
ausência ou a inadequação de determinados documentos, na forma das observações feitas pela Manifestação
Técnica:
“I – Ausência de Suspensão da liberação de recursos
em decorrência de irregularidades ou inadimplência na
apresentação da prestação de contas parcial.
II – Identificação no relatório da TCE, dos responsáveis
www.tce.es.gov.br

contendo nome, CPF ou CNPJ, endereço e, se servidor,
cargo, matrícula e período de exercício.
III Inscrição no cadastro de inadimplência, das responsabilidades em apuração.
IV – Quantificação dos valores que foram impugnados
em cada uma das parcelas pagas, através do convênio
SEAG nº 048/2008, conforme apurado nos relatórios de
análise da prestação de contas; e compatibilidade entre o valor repassado e as atividades desempenhadas.
V – Processos SEAG n° 40630390, 79424481, 44700423,
47258462, 46391517 e Parecer PGE/PCA nº 828/2015
VI – Relatório da Unidade Central de Controle Interno
com a manifestação expressa quanto a correta quantificação do dano e atribuição da responsabilidade de ressarcir.
VII – Relatório da Unidade Central de Controle Interno com a manifestação expressa quanto à adequação
das medidas administrativas adotadas pela autoridade
competente para a caracterização ou elisão do dano.
VIII – Relatório da Unidade Central de Controle Interno
com a manifestação expressa quanto à adequada apuração dos fatos, com a indicação precisa dos dispositivos
legais e regulamentares infringidos
IX – Relatório da Unidade Central de Controle Interno
com a manifestação expressa quanto ao cumprimento
das normas pertinentes à instauração e ao desenvolvimento da tomada de contas especial.
X – Cópia das notificações remetidas aos responsáveis,
acompanhadas dos respectivos avisos de recebimento ou qualquer outro documento que assegure a ciência do (s) notificado (s), dos depoimentos colhidos e das
manifestações do (s) notificado (s).
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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XI – Comprovação da inscrição do nome dos responsáveis na conta contábil “Diversos Responsáveis”.
Sobre cada inconsistência acima descrita, vale transcrever o disposto na Manifestação Técnica 00531/2018-3:
“I – Ausência de Suspensão da liberação de recursos
em decorrência de irregularidades ou inadimplência na
apresentação da prestação de contas parcial.
A Portaria AGE/SEFAZ nº 01 - R/2006, de 06.04.2006, que
instituiu normas e procedimentos operacionais para a celebração de convênios de natureza financeira no âmbito
da Administração Pública Estadual, disciplinou em seu artigo 30 que:
Art. 30 - Constatada irregularidade ou inadimplência na
apresentação da prestação de contas parcial, o ordenador de despesas suspenderá imediatamente a liberação
de recursos e notificará o convenente dando-lhe o prazo
máximo de 30 (trinta) dias para sanar a irregularidade ou
cumprir a obrigação.
Parágrafo único - Decorrido o prazo da notificação, sem
que a irregularidade tenha sido sanada ou adimplida a
obrigação, o grupo financeiro setorial ou órgão equivalente registrará a inadimplência no cadastro de convênios no SIAFEM, devendo o ordenador de despesas instaurar o processo de tomada de contas e comunicar o fato à AGE.
Apesar da ocorrência de irregularidade e/ou inadimplência na apresentação das prestações de contas parciais,
não foi localizado no processo a documentação comprobatória de que o ordenador de despesas tenha suspenso
imediatamente a liberação de recursos.
Diante do exposto, sugerimos a esta Corte de Contas que
determine ao Gestor da SEAG que, através do responsáDiário Oficial de Contas

vel pela TCE, notifique cada um dos ex ordenadores da
SEAG para que justifiquem o não atendimento ao artigo
30, da Portaria AGE/SEFAZ nº 01 - R/2006.
É necessário que seja apresentado em relação aos ex ordenadores, o CPF, endereço, cargo, matrícula e período
de exercício.
II – Identificação no relatório da TCE, dos responsáveis
contendo nome, CPF ou CNPJ, endereço e, se servidor,
cargo, matrícula e período de exercício.
Considerando que consta à fls. 78 e 91, que o servidor
Jailson Thomás Alancastre, quando da análise da Prestação de Contas do Convênio 0048/2008 (2ª e 4ª Parcelas)
relatou que existiam algumas inconformidades, mas que
as mesmas eram “plenamente sanáveis”.
Considerando, ainda, que o referido servidor entendeu
ser possível a liberação da 4ª e da 6ª parcelas do convênio.
Considerando que consta à fl. 78, que o servidor Gustavo de Araújo Lima, quando da análise da Prestação de
Contas do Convênio 0048/2008 (3ª Parcela) relatou que
existiam algumas inconformidades, mas que as mesmas
eram “plenamente sanáveis”.
Considerando, ainda, que o referido servidor entendeu
ser possível a liberação da 5ª parcela do convênio.
Considerando que consta à fl. 99, que a servidora Sidnéa
Polese Alvarenga, relatou que quando da análise da Prestação de Contas do Convênio 0048/2008 (5ª Parcela) não
foi identificada nenhuma irregularidade.
Considerando, ainda, que a referida servidora entendeu
ser possível a liberação da 7ª e última parcela do convênio.
www.tce.es.gov.br

É necessário que seja apresentado em relação aos servidores Jailson Thomás Alancastre, Gustavo de Araújo Lima e Sidnéa Polese Alvarenga, o seu CPF, endereço, cargo, matrícula e período de exercício, informando ainda
se o cargo é de provimento efetivo ou comissionado, assim como as atribuições do cargo e as exercidas pela referida servidora.
É imprescindível ressaltar que quando do despacho referente a análise de cada parcela e liberação do pagamento de parcela posterior, em nenhum momento os servidores mencionaram as pendências e o saneamento das
pendências relativas as prestações de contas anteriores
à ora analisada, devendo ser analisado, pelo responsável pela condução da TCE, se à época da análise de cada parcela da prestação de contas já havia sido analisada e aprovada a prestação de contas da parcela anterior
a ora analisada.
Conforme consta nos autos a referida Associação, procrastinou ao máximo a entrega dos documentos e das
informações solicitadas e inclusive alguns documentos,
ainda estão pendentes de entrega, apesar de a SEAG se
arrastar por longos 5 anos e um mês na adoção das medidas administrativas, até finalmente instaurar a TCE, não
atendendo ao disposto no art. 2º, da IN TCEES 32/2014,
que determina o prazo de 120 dias para a adoção das medidas administrativas necessárias para a caracterização
ou elisão do dano.
Sugerimos a esta Corte de Contas que determine ao Gestor da SEAG, através do servidor responsável pela Tomada de Contas Especial, que identifique todos os responsáveis pela inércia em relação a não adoção dos procedimentos administrativos no prazo legal, não atendendo
ao disposto no art. 2º, da IN TCEES 32/2014, que deterQuarta-feira, 4 de julho de 2018
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mina o prazo de 120 dias para a adoção das medidas administrativas necessárias para a caracterização ou elisão
do dano.
Devendo informar inclusive a identificação no relatório
da TCE, dos servidores que atuaram no processo, contendo nome, CPF, endereço cargo, matrícula e período de
exercício, assim como o período em que o processo ficou
sob a responsabilidade de cada servidor ou responsável
pelo Setor onde se encontrava o processo, além dos ordenadores de despesas do período compreendido entre
a data em que o convênio foi firmado e a data a instauração da TCE, contendo o CPF, endereço, cargo, matrícula e
o período de exercício.
O pagamento da 6ª parcela ocorreu na data de 24.04.2010
e a prestação de contas referente esta parcela ocorreu 10
meses após o recebimento dos recursos, apesar de constar no item 8.2 do convênio que “as prestações de contas parciais deverão ser apresentadas até 30 (trinta) dias
após o repasse de cada parcela de recursos...”.
Considerando que inexiste a comprovação no processo
de que a SEAG cobrou da convenente a referida prestação de contas após vencido o prazo constante no item
8.2, sugerimos que esta Corte de Contas determine ao
Gestor que apure, através do servidor encarregado pela
TCE, que identifique o servidor responsável pelo acompanhamento e a cobrança das prestações de contas não
apresentadas no prazo, assim como os demais responsável pela inércia, se existir.
III Inscrição no cadastro de inadimplência, das responsabilidades em apuração.
Inexiste no processo a comprovação documental das inscrições no cadastro de inadimplência – CADIN/ES, das
Diário Oficial de Contas

responsabilidades em apuração, conforme exigência contida no item V.B, do Anexo Único, da IN TCEES nº 32/2014.
Recomendamos que esta Corte de Contas determine
ao Gestor da SEAG que providencie as inscrições e envie, juntamente com o processo de TCE, a documentação
comprobatória das inscrições no CADIN.
IV – Quantificação dos valores que foram impugnados
em cada uma das parcelas pagas, através do convênio
SEAG nº 048/2008, conforme apurado nos relatórios de
análise da prestação de contas; e compatibilidade entre o valor repassado e as atividades desempenhadas.
Nos autos não constam os relatórios de análise de prestação de contas de todas as parcelas pagas à Associação
Chão Vivo.
A Associação Chão Vivo apresentou alguns ofícios comprovando a entrega de documentos e informações, no
entanto, não constam no Relatório da Comissão de TCE,
a informação quanto ao atendimento em relação a cada
uma das novas análises, de cada parcela, realizadas após
o recebimento dos documentos complementares solicitados pela SEAG.
Às 131/132, consta o seguinte relato da SEAG:
Portanto, concluímos que a parte técnica deste convênio foi concluída através da análise dos certificados, relatório fotográficos de treinamentos de agricultores, mas
o convênio ainda se encontra pendente e insatisfatório,
por falta da entrega das documentações que comprovam
os gastos por parte do Instituto Chão Vivo, utilizando dos
recursos deste convênio de n° 048/2005.
Considerando que a SEAG, relatou que “a parte técnica
deste convênio foi concluída”.
Considerando, ainda, que a SEAG na análise das prestawww.tce.es.gov.br

ções de contas, apontou inconformidades, no entanto, o
Associação Chão Vivo apresentou algumas informações e
documentos referentes a partes destas inconformidades.
Recomendamos a esta Corte de Contas que notifique o
Gestor responsável pela SEAG para apresentar, separadamente, o valor impugnado original e atualizado, nos termos da IN nº 32/2014, também de forma segregada em
relação a cada uma das parcelas repassadas do convênio.
Devendo o Gestor declarar, ainda, se o objeto do convênio e o respectivo plano de trabalho que faz parte do convênio, foi plenamente executado e se existe compatibilidade entre o valor repassado de R$957.000,00 e as atividades desempenhadas, juntando aos autos documentos
comprobatórios desta compatibilidade ou não.
A solicitação neste item, da quantificação dos valores
que foram impugnados e não comprovados, em cada
uma das parcelas pagas, se faz necessário quanto a análise da correta imputação ou não do dano pelo valor total do convênio.
A SEAG deve informar, ainda, o montante total dos valores impugnados, à época, e não comprovados até a presente data, com a devida atualização, referente a cada
uma das parcelas do convênio e os valores totais.
V – Processos SEAG n° 40630390, 79424481, 44700423,
47258462, 46391517 e Parecer PGE/PCA nº 828/2015
Considerando que no processo de TCE constam alguns
documentos e/ou informações relacionados aos processos administrativos SEAG n° 40630390, 79424481,
44700423, 47258462, 46391517 e Parecer PGE/PCA nº
828/2015.
Recomendamos a esta Corte de Contas que notifique o
gestor para juntar, ao processo de TCE perante o TCEES,
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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os processos SEAG n° 40630390, 79424481, 44700423,
47258462, 46391517 e Parecer PGE/PCA nº 828/2015.

anexo único, intitulado como nota de conferência:

No entanto, sugerimos que antes do encaminhamento
desses processos a esta Corte de Contas, que os referidos
processos sejam enviados à SECONT para a elaboração
de um outro relatório nos termos do item 1.V, do Anexo
Único, da IN TCEES 32/2014,

V – relatório da unidade central de controle interno, em
que o referido órgão deve manifestar-se expressamente
sobre:

VI – Relatório da Unidade Central de Controle Interno
com a manifestação expressa quanto a correta quantificação do dano e atribuição da responsabilidade de ressarcir.
A SECONT, fls. 188/193, elaborou Manifestação CCON n°
158/2017 relatando, dentre outros assuntos, que:
- Não cabe à SECONT, a análise de todos os documentos
que serviram de base para a confecção do relatório de
TCE, uma vez que tal papel é de competência da comissão instituída para a realização da TCE.
- E quanto à quantificação do dano, A SECONT analisaria
os quesitos constantes da metodologia utilizada para os
cálculos da quantificação do possível dano ao erário, deixando a cargo do órgão consulente sua mensuração.
O Relatório da Unidade Central de Controle Interno não
se manifestou expressamente quanto a correta quantificação do dano, mas apenas quanto atualizado do dano apurado.
Diante do exposto, recomendamos a esta Corte de Contas que exija que a Unidade Central de Controle Interno
do Poder Executivo Estadual, SECONT, elabore novo relatório sobre a análise da TCE, se pronunciando nos termos do item 1.V.e, do Anexo Único, da IN TCEES 32/2014:
1) O processo de tomada de contas especial será instruído com os documentos e informações descritos neste
Diário Oficial de Contas

(...)

(...)
e) correta quantificação do dano e atribuição da responsabilidade de ressarcir;
Portanto, a correta quantificação do dano e atribuição da
responsabilidade de ressarcir, consiste não apenas em se
limitar a conferir a atualização do dano imputado, mas
também e especialmente se este dano foi corretamente quantificado.
VII – Relatório da Unidade Central de Controle Interno com a manifestação expressa quanto à adequação
das medidas administrativas adotadas pela autoridade
competente para a caracterização ou elisão do dano.
Consta no Anexo Único, da IN TCEES 32/2014:
1) O processo de tomada de contas especial será instruído com os documentos e informações descritos neste
anexo único, intitulado como nota de conferência:
(...)
V – relatório da unidade central de controle interno, em
que o referido órgão deve manifestar-se expressamente
sobre:
(...)
a) adequação das medidas administrativas adotadas pela autoridade competente para a caracterização ou elisão do dano;
Considerando que não consta no relatório da SECONT,
de fls. 188/193, a manifestação expressa quanto adequawww.tce.es.gov.br

ção das medidas administrativas adotadas pela autoridade competente para a caracterização ou elisão do dano,
recomendamos a esta Corte de Contas que notifique o
Gestor da SECONT para se pronunciar quanto a esta exigência contida no item 1.V.a, do Anexo Único, da IN TCEES 32/2014.
VIII – Relatório da Unidade Central de Controle Interno
com a manifestação expressa quanto à adequada apuração dos fatos, com a indicação precisa dos dispositivos
legais e regulamentares infringidos.
Consta no Anexo Único, da IN TCEES 32/2014:
1) O processo de tomada de contas especial será instruído com os documentos e informações descritos neste
anexo único, intitulado como nota de conferência:
(...)
V – relatório da unidade central de controle interno, em
que o referido órgão deve manifestar-se expressamente
sobre:
(...)
c) adequada apuração dos fatos, com a indicação precisa
dos dispositivos legais e regulamentares infringidos;
Considerando que não consta no relatório da SECONT, de
fls. 188/193, a manifestação expressa quanto a adequada apuração dos fatos, com a indicação precisa dos dispositivos legais e regulamentares infringidos, recomendamos a esta Corte de Contas que notifique o Gestor da
SECONT para se pronunciar quanto a esta exigência contida no item 1.V.c, do Anexo Único, da IN TCEES 32/2014.
IX – Relatório da Unidade Central de Controle Interno
com a manifestação expressa quanto ao cumprimento
das normas pertinentes à instauração e ao desenvolviQuarta-feira, 4 de julho de 2018
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mento da tomada de contas especial.
Consta no Anexo Único, da IN TCEES 32/2014:
1) O processo de tomada de contas especial será instruído com os documentos e informações descritos neste
anexo único, intitulado como nota de conferência:
(...)
V – relatório da unidade central de controle interno, em
que o referido órgão deve manifestar-se expressamente
sobre:

aos supostos responsáveis pelo dano, para comparecer
à SEAG em 5 dias, ou seja, a notificação pelo Diário Oficial ocorreu após a elaboração dos dois relatórios da TCE.
Consta no Anexo Único, da IN TCEES 32/2014:
1) O processo de tomada de contas especial será instruído com os documentos e informações descritos neste
anexo único, intitulado como nota de conferência:
(...)
VII – cópia dos seguintes documentos:

(...)

(...)

d) o cumprimento das normas pertinentes à instauração
e ao desenvolvimento da tomada de contas especial;

b) notificações remetidas aos responsáveis, acompanhadas dos respectivos avisos de recebimento ou qualquer
outro documento que assegure a ciência do (s) notificado (s);

Considerando que não consta no relatório da SECONT, de
fls. 188/193, a manifestação expressa quanto ao cumprimento das normas pertinentes à instauração e ao desenvolvimento da TCE, recomendamos a esta Corte de Contas que notifique o Gestor da SECONT para se pronunciar
quanto a esta exigência contida no item 1.V.d, do Anexo
Único, da IN TCEES 32/2014.
X – Cópia das notificações remetidas aos responsáveis,
acompanhadas dos respectivos avisos de recebimento ou qualquer outro documento que assegure a ciência do (s) notificado (s), dos depoimentos colhidos e das
manifestações do (s) notificado (s).

(...)
d) depoimentos colhidos;
e) manifestações do (s) notificado (s);
Considerando que não consta nos autos a comprovação
de que o servidor responsável pela TCE tenha enviado
notificação aos responsáveis, acompanhadas dos respectivos avisos de recebimento do correio ou qualquer outro
documento que assegure a ciência do (s) notificado (s).

Apesar da existência nos autos, de cópia de vários ofícios endereçados a Associação Chão Vivo, não consta nenhum envio de notificação por AR, pelo correio, remetida à referida Associação e aos responsáveis, por parte do
servidor responsável pela condução da TCE.

Considerando, ainda, a inexistência nos autos dos depoimentos colhidos e das manifestações do (s) notificado (s)
quanto a notificação mencionada no item 1.VI.b, do Anexo Único, da IN TCEES 32/2014, recomendamos a esta
Corte de Contas que notifique o Gestor da SEAG para que
se cumpra as exigências contidas nos itens 1.VII.b, 1.VII.d,
e 1.VII.e, do Anexo Único, da IN TCEES 32/2014.

Consta apenas na fl. 212, a comprovação de publicação
no Diário Oficial do Estado, em 02.03.18, de notificação

Consta nos autos o envio de ofícios a Associação Chão Vivo, via e-mail, consta também a devolução de uma cor-
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respondência pelo correio enviada via AR. No entanto, a
SEAG possui tanto o e-mail, quanto o telefone da Associação Chão Vivo e de seus ex-dirigentes, conforme consta nos autos, portanto, é imprescindível que a SEAG obtenha o endereço correto da tanto da Associação Chão Vivo, quanto de seus ex-dirigentes para o envio do AR pelo correio.
Levando em consideração a lealdade processual, em que
a SEGER dever somar esforços no processo para solucionar o conflito, existindo um interesse eminentemente público de que a notificação seja eficaz e útil à sua elevada
finalidade, é que está se sugerindo a esta Corte de Contas
que ocorra a notificação, pelo responsável pela condução
da TCE, através de AR pelo correio e não por publicação
no Diário Oficial, em atendimento inclusive aos itens VII.b, VII.d, e VII.e, da IN TCEES 32/2014.
XI – Comprovação da inscrição do nome dos responsáveis na conta contábil “Diversos Responsáveis”.
O primeiro relatório da TCE, fls. 165/180, apurou como
responsável os dois dirigentes, à época, da Associação
Chão Vivo, mas após o relatório da SECONT ocorreu a sugestão de incluir o nome da referida Associação, o que foi
acatada pelo responsável pela condução da TCE, conforme consta no segundo relatório da TCE.
No entanto, não consta no processo a comprovação documental das inscrições na conta contábil “Diversos Responsáveis”.
Assim, acompanho a proposta da área técnica decido
monocraticamente notificar o atual Secretário de Estado da Agricultura, Aquicultura e Pesca e o Secretário de
Estado de Controle Externo e Transparência para que
providenciem e façam constar dos autos os documentos
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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e informações necessários.

f) Cópia das notificações remetidas aos responsáveis,

trução Normativa IN 32/2014, o desapensamento e re-

Registro que na forma do artigo 391 do Regimento Interno desta Corte de Contas, “o Tribunal poderá fixar multa
diária de até R$ 1.000,00 (mil reais) nos casos em que o
descumprimento de diligência ou de decisão puder ocasionar dano ao erário ou impedir o exercício das ações de
controle externo”.

acompanhadas dos respectivos avisos de recebimento ou

torno do Processo Administrativo 79424481 à SEAG,

qualquer outro documento que assegure a ciência do (s)

a fim de que a autoridade providencie no prazo de 30

III DECISÃO
Por todo o exposto, DECIDO NOTIFICAR o atual Secretário de Estado da Agricultura, Aquicultura e Pesca, para
que no prazo de até 30 (trinta) dias, providencie os seguintes documentos e informações, nos termos do art.
358, inciso III do Regimento do TCEES aprovado pela Resolução TC 261, de 04 de junho de 2013:

notificado (s), dos depoimentos colhidos e das manifestações do (s) notificado (s) (item 2.2.2.X); e
g) Comprovação da inscrição do nome dos responsáveis
na conta contábil “Diversos Responsáveis” (item 2.2.2.XI).
DECIDO ainda NOTIFICAR o atual Secretário de Estado
de Controle e Transparência, para que no prazo de até
30 (trinta) dias, providencie os seguintes documentos e

(trinta) dias, a complementação da Tomada de Contas
Especial, nos termos dispostos na Manifestação Técnica 00531/2018-3, cuja cópia deverá ser encaminhada ao
responsável:
Vitória, 29 de junho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

informações, nos termos do art. 358, inciso III do Regimento do TCEES aprovado pela Resolução TC 261, de 04
de junho de 2013

DECISÃO MONOCRÁTICA 1025/2018

a) Responsáveis pela não suspensão da liberação de recursos em decorrência de irregularidades ou inadimplência na apresentação da prestação de contas parcial (item
2.2.2.I);

a) Relatório da Unidade Central de Controle Interno com

b) Identificação no relatório da TCE, dos responsáveis
contendo nome, CPF ou CNPJ, endereço e, se servidor,
cargo, matrícula e período de exercício (item 2.2.2.II);

b) Relatório da Unidade Central de Controle Interno com
das administrativas adotadas pela autoridade competen-

EXERCÍCIO: 2016

c) Inscrição no cadastro de inadimplência, das responsabilidades em apuração (item 2.2.2.III);

te para a caracterização ou elisão do dano (item 2.2.2.VII);

RESPONSÁVEL: FLORINETTE PINTO RIDOLPHI

d) Quantificação dos valores que foram impugnados em
cada uma das parcelas pagas, através do convênio SEAG
nº 048/2008, conforme apurado nos relatórios de análise da prestação de contas; e compatibilidade entre o
valor repassado e as atividades desempenhadas (item
2.2.2.IV);

c) Relatório da Unidade Central de Controle Interno com
a manifestação expressa quanto à adequada apuração

DECIDO, com fundamento no art. 65 da Lei Complementar n. 621/2012, declarar a REVELIA da senhora
FLORINETTE PINTO RIDOLPHI, uma vez que não atendeu ao Termo de Citação n. 296/2018, conforme atestou o Núcleo de Controle de Documentos no Despacho
n. 31.365/2018.

e) Processos SEAG n° 40630390, 79424481, 44700423,
47258462 e 46391517 e Parecer PGE nº Parecer PGE/PCA
nº 828/2015 (item 2.2.2.V);
Diário Oficial de Contas

a manifestação expressa quanto a correta quantificação

PROCESSO TC: 9198/2017

do dano e atribuição da responsabilidade de ressarcir

JURISDICIONADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE –
IPASMA

(item 2.2.2.VI);
a manifestação expressa quanto à adequação das medi-

dos fatos, com a indicação precisa dos dispositivos legais
e regulamentares infringidos (item 2.2.2.VIII); e
d) Relatório da Unidade Central de Controle Interno com
a manifestação expressa quanto ao cumprimento das
normas pertinentes à instauração e ao desenvolvimento
da tomada de contas especial (item 2.2.2.IX).
Por fim, DETERMINO, com fundamento no art. 15 da Inswww.tce.es.gov.br

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Encaminhe-se o feito à área técnica, para prosseguir.
Em 29 de junho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
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SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Atos da Secretaria Geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00371/2018-2

É de competência da Segex planejar, organizar, coordenar, orientar, gerenciar, dirigir, supervisionar
e avaliar, por intermédio das suas unidades subordinadas, todas as atividades, projetos e resultados
relativos à área técnica de controle externo;
Além de emitir notas técnicas orientando suas unidades subordinadas, objetivando uniformizar técnicas e padrões nas fiscalizações e análise de contas; propor diretrizes relativas ao controle externo
a cargo do Tribunal;
À Segex compete também promover o chamamento de responsável aos autos, para o exercício do
contraditório em matérias relacionadas à atividade de controle externo, até a fase de instrução
conclusiva do processo, exceto quando se tratar
dos chefes dos Poderes Executivo estadual, Legislativo estadual e Judiciário, do Ministério Público,
do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, hipóteses em que os autos serão encaminhados para o respectivo Conselheiro relator; entre outras
ações de acordo com Regimento Interno.

Telefone: (027) 3334-7626

PROCESSO: 06534/2017-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2015
UG: PRODNORTE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA
O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL DO EXTREMO NORTE CAPIXABA
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: ANTONIO CARLOS MACHADO, SERGIO
MURILO MOREIRA COELHO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no
art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(as) Sr(as). ANTONIO CARLOS
MACHADO e SÉRGIO MURILO MOREIRA COELHO nos
termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES
c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que,
no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente(em) as razões de justificativas, individual ou coletivamente, bem como os documentos que entender(em) necessários, em razão do(s) achado(s) constante(s) Instrução Técnica Inicial 00356/2018-8.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00105/2018-1, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00356/2018-8, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
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a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00374/2018-6
PROCESSO: 07003/2017-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2016
UG: IPS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE SERRA
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA, EVILASIO DE ANGELO, MAGALY NUNES DO NASCIMENTO, NEIDIA MAURA PIMENTEL, AUDIFAX CHARLES
PIMENTEL BARCELOS, TULIO PINHEIRO CARVALHO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, da
Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES),
CITAR os Srs. Alexandre Camilo Fernandes Viana, (Presidente do IPS – período: 01.01 a 31.12.2016), Audifax
Charles Pimentel Barcelos (Prefeito Municipal – período: 01.01 a 31.12.2016), Magaly Nunes do Nascimento (responsável pelo Controle Interno – período: 01.01 a
31.12.2016), Evilasio de Angelo (Presidente do IPS – período: desde 01.02.2017), Túlio Pinheiro Carvalho (Atuário), Neidia Maura Pimentel (Presidente da Câmara MuDiário Oficial de Contas

nicipal – período: 01.01 a 31.12.2016) para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem razões de justificativas / alegações de defesa, bem como
os documentos que entenderem necessários, em razão
das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial
nº 00355/2018-3.
DECIDE, ainda, o Secretário-geral de Controle Externo do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso III, da Lei Complementar nº
621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e
358, III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES), NOTIFICAR o Sr. Audifax Charles Pimentel
Barcelos (Prefeito Municipal – desde 01.01.2017), para
que tome CIÊNCIA acerca dos indícios de emissão de opinião deficiente, bem como emissão de opinião não conclusiva por meio do parecer do controle interno. (Item
4.1 e 4.2 do Relatório Técnico 00119/2018-1)
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, bem como do Relatório Técnico 00119/2018-1 e da Instrução Técnica Inicial nº
00355/2018-3, juntamente com o Termo de Citação/Notificação.
Ficam os responsáveis advertidos de que:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da cowww.tce.es.gov.br

municação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00376/2018-5
PROCESSO: 04882/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
UG: PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
REPRESENTANTE: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
[OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES),
JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597-ES), MARCOS
PAULO GOMES DIAS (OAB: 15044-ES)]
RESPONSÁVEL: THIAGO PECANHA LOPES, DELCINEIA
MOREIRA RODRIGUES
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s) Roney Costa de Souza
(Subsecretário de TI) e Delcineia Moreira Rodrigues (Pregoeira Oficial) para que, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, apresente(m) razões de justificativas, bem
como os documentos que entender(em) necessários, em
razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica
Inicial 00361/2018-9.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, da Manifestação Técnica 00526/2018-2,
bem como da Instrução Técnica Inicial 00361/2018-9,
juntamente com o Termo de Citação.
Diário Oficial de Contas

Fica o responsável advertido de que:

com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.

a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);

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

b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;

RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00377/2018-1

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

PROCESSO: 03568/2018-7

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

RESPONSÁVEL: JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR

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

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no
art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). José Gonçalves Guilherme Aguilar, nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar
621/2012, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem
como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 363/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 134/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 363/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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Fica o responsável advertido de que:

com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.

com o Termo de Citação.

a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);

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

Fica o responsável advertido de que:

b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;

RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00378/2018-4

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

PROCESSO: 03998/2018-9

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

RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA

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

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMDM - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS
RESPONSÁVEL: WANZETE KRUGER
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Wanzete Kruger, nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c
art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m)
as razões de justificativas, bem como os documentos
que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 364/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 135/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 364/2018 juntamente
www.tce.es.gov.br

a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o forQuarta-feira, 4 de julho de 2018
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mato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00379/2018-9

Eliezer Soares Rocha Júnior (Secretário de Controle e
Transparência – período: de 01.01 a 31.12.2016), Geraldo Luzia de Oliveira Júnior (Prefeito Municipal – período: 01.01.a 31.12.2016) e Richard Mendes Dutzmann
(Atuário) para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem razões de justificativas / alegações
de defesa, bem como os documentos que entenderem
necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial nº 00360/2018-4.

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico nº 00107/2018-9,
bem como da Instrução Técnica Inicial nº 00360/2018-4,
juntamente com o Termo de Citação.

EXERCÍCIO: 2016

Fica o responsável advertido de que:

UG: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

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

PROCESSO: 05869/2017-5

RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: ROSA MARIA ZANON, ELUCIANY FERREIRA MELO, SHIRLENE PIRES MESQUITA DE ALMEIDA, GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR, RICHARD MENDES
DUTZMANN, ELIEZER SOARES ROCHA JUNIOR
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, da
Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES),
CITAR os Srs. Rosa Maria Zanon, (Diretora-Presidente do
IPC – período: de 01.01 a 30.11.2016), Eluciany Ferreira Melo, (Diretora-Presidente do IPC – período: de 06.
a 31.12.2016), Shirlene Pires Mesquita de Almeida, (Diretora-Presidente do IPC – período: desde 01.01.2017),
Diário Oficial de Contas

b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;

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

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

PROCESSO: 07774/2016-9

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

UGS: PMV - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, SE-

www.tce.es.gov.br

DECISÃO SEGEX 00380/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO

Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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MAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
VITÓRIA

juntamente com o Termo de Notificação.

RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

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

REPRESENTANTE: PLAMARC LTDA [NELSON WILIANS
FRATONI RODRIGUES (OAB: 3600-AC, OAB: 9395A-AL,
OAB: A598-AM, OAB: 1551A-AP, OAB: 24290-BA, OAB:
16599A-CE, OAB: 25136-DF, OAB: 15111-ES, OAB: 27024GO, OAB: 9348A-MA, OAB: 107878-MG, OAB: 13043AMS, OAB: 11065A-MT, OAB: 15201A-PA, OAB: 128341APB, OAB: 00922-PE, OAB:
8202-PI, OAB: 30916-PR, OAB: 136118-RJ, OAB: 725ARN, OAB: 4875-RO, OAB: 372A-RR, OAB: 80025A-RS,
OAB: 23729-SC, OAB: 484A-SE, OAB: 128341-SP, OAB:
4.923A-TO)]
RESPONSÁVEL: LENISE MENEZES LOUREIRO, PAULO
HENRIQUE PENA ANDRADE
TERCEIRO INTERESSADO: ALL SPACE VISAO PUBLICIDADE LTDA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, o Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo DECIDE, com fundamento no
art. 63, inciso III, da Lei Complementar 621/2012 c/c
arts. 47, inciso IV, 207, inciso II, e 358, inciso III, todos
do Regimento Interno deste Tribunal NOTIFICAR o representante legal da empresa All Space Visão Publicidade Ltda. para que, querendo, manifeste-se, no prazo improrrogável de 30 dias, em razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial 1415/2017-5 e da Manifestação Técnica 532/2018-8.
Determino o encaminhamento aos responsáveis de cópia desta Decisão, bem como da Instrução Técnica Inicial 1415/2017-5 e da Manifestação Técnica 532/2018-8,
Diário Oficial de Contas

Fica o responsável advertido de que:

b) A resposta ao termo de notificação deverá observar
o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00381/2018-6
PROCESSO: 03562/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: LUCIANO MIRANDA SALGADO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
www.tce.es.gov.br

deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Luciano Miranda Salgado, nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do
TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 368/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 138/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 368/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa peQuarta-feira, 4 de julho de 2018
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los meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

DECISÃO SEGEX 00382/2018-1
PROCESSO: 03579/2018-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMMF - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: CARLOS BRAHIM BAZZARELLA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
Diário Oficial de Contas

deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Carlos Brahim Bazzarela, nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do
TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 369/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 140/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 369/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;

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

DECISÃO SEGEX 00383/2018-5

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

PROCESSO: 03605/2018-4

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

RESPONSÁVEL: SIDICLEI GILES DE ANDRADE

e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pewww.tce.es.gov.br

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMPANCAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Sidiclei Giles de Andrade, nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do
TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 370/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 142/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 370/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa peDiário Oficial de Contas

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

DECISÃO SEGEX 00384/2018-1
PROCESSO: 06989/2017-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2016
UG: IPACI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: GERALDO ALVES HENRIQUE, CLEUZEI
MIRANDA SMARZARO MOREIRA, VALQUIRIA SALVADOR
BERNABE, CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS, JULIO
CESAR FERRARE CECOTTI
INTERESSADO: VICTOR DA SILVA COELHO
www.tce.es.gov.br

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES), CITAR os Srs. Geraldo Alves Henrique, (Presidente-Executivo do IPACI – período: 01.01 a 31.12.2016), Carlos Roberto Casteglione Dias (Prefeito Municipal – período: 01.01
a 31.12.2016), Valquíria Salvador Bernabé (responsável
pelo Controle Interno – período: 01.01 a 31.12.2016),
Cleuzei Miranda Smarzaro Moreira (Presidente-Executiva do IPACI – desde 01.01.2017), Júlio César Ferrare Cecotti (Presidente da Câmara Municipal – período: 01.01
a 31.12.2016) para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem razões de justificativas / alegações de defesa, bem como os documentos que entenderem necessários, em razão das ocorrências constantes
da Instrução Técnica Inicial nº 00366/2018-1.
DECIDE, ainda, o secretário-geral de controle externo
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com
fundamento no art. 63, inciso III, da Lei Complementar
nº 621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso
IV, e 358, III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento
Interno – TCEES), NOTIFICAR o Sr. Victor da Silva Coelho (Prefeito Municipal – desde 01.01.2017), para que
tome CIÊNCIA quanto ao Item 3.6.1.1 do Relatório Técnico 00110/2018-1, diante do descumprimento do limite de gastos com administração pelo RPPS, estabelecido
pelo artigo 27 da Lei Municipal 6910/2013 e pela Portaria MPS 402/2008, tendo em vista a possibilidade do Ente, caso seja mantido o indício de irregularidade, ter que
efetuar o ressarcimento de tais valores despendidos aciQuarta-feira, 4 de julho de 2018
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ma do limite legal aos cofres previdenciários, e NOTIFICAR a Sra. Cleuzei Miranda Smarzaro Moreira (Presidente-Executiva do IPACI – desde 01.01.2017), para, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, encaminhe a esta
Corte seguintes documentos:

bro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;

1) Cópia da lei de transferência dos imóveis ao IPAS;

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

2) Cópia da avaliação prévia realizada para mensuração
dos valores dos imóveis transferidos ao IPAS;
3) Cópia da análise de viabilidade econômica dos imóveis transferidos ao IPAS;
4) Cópia dos registros imobiliários em cartório dos bens
transferidos ao IPAS;
5) Cópia da avaliação patrimonial realizada em 2016 dos
imóveis transferidos, informando o valor de mercado de
cada imóvel destinado a investimento; e
6) Demonstrativos comprovando a rentabilidade auferida com os investimentos imobiliários do RPPS no exercício de 2016.
Determino ainda, o encaminhamento ao responsável
de cópia desta Decisão, bem como do Relatório Técnico 00110/2018-1 e da Instrução Técnica Inicial nº
00366/2018-1, juntamente com o Termo de Citação/Notificação.
Ficam os responsáveis advertidos de que:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por memDiário Oficial de Contas

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

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

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

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 064E0700001 - Prefeitura Municipal
de São Domingos do Norte
RESPONSÁVEL: PEDRO AMARILDO DALMONTE
C.P.F.: 99770270725
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de São Domingos do Norte, conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de
o jurisdicionado apresentar tendência ao descumprimento
de meta(s) estabelecida(s) na Lei de Diretrizes Orçamentária, com base nas informações do 2º Bimestre de 2018 do
sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/
c art. 13 da LRF)
Realizado no período

12.283.333,33
10.868.566,58

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

Valor
-599.420,00
2.432.018,84

Meta de Resultado Nominal com tendência ao descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo de
Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades referentes
à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas para essa
Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no referido Termo condição necessária para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 26 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 065E0700001 - Prefeitura Municipal
de São Gabriel da Palha

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de Diretrizes Orçamentária, com base nas informações do 2º Bimestre de
2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/
c art. 13 da LRF)
Realizado no período

Valor
29.994.933,33
25.163.439,09

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

Valor
828.100,85
2.136.281,29

Meta de Resultado Nominal com tendência ao descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste TERMO DE
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO, todas as funcionalidades referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Prestação
de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no referido Termo condição necessária para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 26 de junho de 2018.
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Pelo presente TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO, fica
o responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Pinheiros, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado ter
ultrapassado o(s) limite(s) abaixo relacionado(s), com base
nas informações do 1° Quadrimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e
III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso
II, § 1º, do art. 59 da LRF)

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

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

RESPONSÁVEL: LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

C.P.F.: 00985820705

PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018

Pelo presente TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO, fica o responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de São Gabriel da
Palha, conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei

UNIDADE GESTORA: 055E0700001 - Prefeitura Municipal
de Pinheiros

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

RESPONSÁVEL: ARNÓBIO PINHEIRO SILVA

PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018

C.P.F.: 01698632711

UNIDADE GESTORA: 067E0700001 - Prefeitura Municipal

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Vitória, 26 de junho de 2018.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
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de São Mateus

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

C.P.F.: 29008026520

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

Pelo presente TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO, fica

PERÍODO: 1º Bimestre de 2018

PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

o responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de São Mateus, con-

UNIDADE GESTORA: 035E0700001 - Prefeitura Municipal
de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal
de Dores do Rio Preto

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

RESPONSÁVEL: Thiago Pençanha Lopes

RESPONSÁVEL: CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO

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

C.P.F.: 10919812724

C.P.F.: 00563169761

RESPONSÁVEL: DANIEL SANTANA BARBOSA

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

Valor
258.968.846,67
161.385.145,44
62,32
139.843.177,20
132.851.018,34
125.858.859,48

Limite Legal de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste TERMO DE
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO, todas as funcionalidades referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Prestação
de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no referido Termo condição necessária para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 26 de junho de 2018.
Diário Oficial de Contas

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

Valor
67.371.166,67
62.851.562,67

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste TERMO DE
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO, todas as funcionalidades referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Prestação
de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no referido Termo condição necessária para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 27 de junho de 2018.
www.tce.es.gov.br

Pelo presente TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO, fica
o responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Dores do Rio Preto, conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de
o jurisdicionado apresentar tendência ao descumprimento
de meta(s) estabelecida(s) na Lei de Diretrizes Orçamentária, com base nas informações do 2º Bimestre de 2018 do
sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
-38.329,89
2.235.812,94

Meta de Resultado Nominal com tendência ao descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste TERMO DE
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO, todas as funcionalidades referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Prestação
de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no referido Termo condição necessária para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 27 de junho de 2018.
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

UNIDADE GESTORA: 035E0700001 - Prefeitura Municipal
de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 028E0700001 - Prefeitura Municipal
de Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0700001 - Prefeitura Municipal
de Guarapari

RESPONSÁVEL: Thiago Pençanha Lopes

RESPONSÁVEL: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES

C.P.F.: 10919812724

C.P.F.: 55869378753

Pelo presente TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO, fica
o responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Itapemirim, conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o
jurisdicionado apresentar tendência ao descumprimento de
meta(s) estabelecida(s) na Lei de Diretrizes Orçamentária,
com base nas informações do 2º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:

Pelo presente TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO, fica
o responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Guarapari, conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao descumprimento de meta(s)
estabelecida(s) na Lei de Diretrizes Orçamentária, com base nas informações do 2º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:

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

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

Valor
133.598.166,67
104.826.289,01

Valor
123.901.978,40
115.704.659,46

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.

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

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

Vitória, 27 de junho de 2018.

Vitória, 30 de junho de 2018.
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TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018

RESPONSÁVEL: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
C.P.F.: 55869378753
Pelo presente TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO, fica
o responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Guarapari, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado ter
ultrapassado o(s) limite(s) abaixo relacionado(s), com base
nas informações do 1° Quadrimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art.
20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único,
Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso II, § 1º,
do art. 59 da LRF)

Valor
269.952.251,94
141.569.492,95
52,44
145.774.216,05
138.485.505,25
131.196.794,44

Limite Prudencial de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste TERMO DE
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO, todas as funcionalidades referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Prestação
de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no referido Termo condição necessária para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 30 de junho de 2018.
Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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