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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

Portaria Normativa 00044/2018-7
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

Diário Oficial de Contas

Protocolo(s): 09731/2018-5
Criação: 13/07/2018
Origem: GAP - Gabinete da Presidência
Estabelece critérios para análise simplificada de processos de edital de concurso público e de atos de admissão
de pessoal sujeitos a registro e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 13, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 621,
de 8 de março de 2012 e no art. 20, inciso XXVII do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC nº 261, de 4
de junho de 2013; e
Considerando que, nos termos do art. 35 da Instrução
Normativa TC nº 38, de 8 de novembro de 2016, alterado pela Instrução Normativa TC nº 45, de 10 de julho de
2018, compete ao Presidente deste Tribunal estabelecer
critérios para análise simplificada de processos de edital
de concurso público e de atos de admissão de pessoal sujeitos a registro;

sual ocorrerá por meio do sistema e-TCEES.
Art. 3º. A conclusão da remessa Edital Concurso resultará
na autuação de processo com a respectiva classificação,
ao qual serão juntadas as informações e os documentos
encaminhados na referida remessa, assim como as verificações eletrônicas realizadas pelo sistema CidadES.
Art. 4º. Da análise do edital de concurso público será elaborada manifestação técnica:
I - pelo cumprimento dos requisitos legais, hipótese em
que não será submetida à apreciação das Câmaras ou do
Plenário, nos termos do art. 20, §1º, da Instrução Normativa TC nº 38/2016;
II - pela regularização, quando verificada inconsistência
passível de correção, hipótese em que sugerirá a notificação do responsável para a adoção de medidas corretivas,
no prazo de até 10 (dez) dias;
III - pelo descumprimento dos requisitos legais, quando
verificada irregularidade grave, hipótese em que sugerirá
a adoção de medidas cabíveis, inclusive de natureza cautelar, observado, se for o caso, o rito sumário previsto no
Regimento Interno deste Tribunal.

R E S O L V E:

Parágrafo único. Serão objeto de análise, preferencialmente, os editais de concursos publicados a partir de 31
de março de 2017.

Art. 1º. A análise simplificada de processos de edital de
concurso público e de atos de admissão de pessoal sujeitos a registro observarão os critérios estabelecidos nesta
portaria e, no que couber, o disposto na Instrução Normativa TC nº 38, de 8 de novembro de 2016.

Art. 5º. Concluídas as remessas Concurso Homologado e
Atualização Concurso, as informações e documentos encaminhados, bem como as verificações eletrônicas realizadas pelo sistema CidadES serão juntadas ao processo
autuado na remessa Edital Concurso.

Art. 2º. O recebimento das informações e documentos
previstos na Instrução Normativa TC nº 38/2016 ocorrerá
por meio do sistema CidadES, enquanto a análise proces-

Art. 6º. A conclusão da remessa Admissão resultará na
autuação de um processo para cada ato admissional, ao
qual serão juntadas as informações e documentos, bem

www.tce.es.gov.br
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como as verificações eletrônicas realizadas pelo CidadES.
Art. 7º. Da análise da admissão será elaborada manifestação técnica:
I - pelo registro;
II - pela regularização, quando verificada inconsistência
passível de correção;
III - pela denegação do registro.
Art. 8º. O ato de admissão, cujo titular, em 31 de março de 2017, contava com mais de cinco anos de exercício
no cargo ou emprego, receberá manifestação técnica, de
forma excepcional, pelo registro, considerando os princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da
segurança jurídica, salvo se houver indícios de irregularidades graves ou comprovada má-fé, quando constatado
cumulativamente que:
I - o servidor público admitido estava entre os aprovados
no concurso público;

Interno, a Secretaria Geral de Controle Externo poderá
emitir nota técnica visando orientar e uniformizar as análises simplificadas previstas nesta Portaria.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 6003/2018-4
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no
uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 6003/2018-4, RATIFICOU a contra-

II - foram nomeados todos os candidatos com classificação anterior à classificação do servidor em análise;

tação do Associação Brasileira de Recursos Humanos –

III - na data da publicação do edital de concurso público
havia vaga disponível para o ato.

te para participação no evento de capacitação e aperfei-

Art. 9º. Os processos referentes aos atos de admissão de
uma mesma unidade gestora e de um mesmo concurso público, cujas manifestações técnicas sejam pelo registro, poderão ser agrupados em lista e apreciados em
conjunto, atendendo aos princípios da economicidade e
celeridade processual.
Art. 10. Aplicam-se os critérios estabelecidos nesta portaria, no que couber, aos processos físicos de edital de concurso público e de atos de admissão sujeitos a registro.

ABRH-ES, referente à inscrição dos servidores dessa corçoamento intitulado: “Workshop: DesignerRHs para um
mundo novo: como transformar o RH em Designer Organizacional “a ser realizado no dia 18 de julho de 2018,

CONFORME ART.1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR
046/94, período: Junho/2018.
Mat.
202679
203610
203539
203082
203068
203647
203031
203030
203081
203637
202956
203595
203175
203641
202971
203036
203536
203072
202576
202577
203039

Nome
ACYR RODRIGUES PEREIRA JR
ANDRÉ GIESTAS FERREIRA
ANTÔNIO JOSÉ BOLSONI
FABIOLA DE NORONHA GABRIEL CRUZ
FERNANDO SCHULTZ LACERDA GUIMARÂES
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES ESTPHAL
JOSÉ CARLOS VIANA GONÇALVES
MAGALI OLIVEIRA FRANÇA
MARIA DE FÁTIMA SOUZA BARROS
MAGUEL BURNIER ULHOA
OCTAVIO AMARO RIBEIRO DA MOTA JR.
PAULA RODRIGUES SABRA
PAULO FERREIRA LEMOS
RAFAEL IGNES TRISTÃO
REJANE MARIA LUCHI DE CARVALHO
RENATA CRISTINA DE CARVALHO JUNQUEIRA
RICARDO ECHEVERRIA GROBERIO
RODRIGO SAADE JAQUES
SILVIO ROBERTO LESSA AMIN
SOLANGE MARIA DE BARROS MOZELI
SONIA RODRIGUES SILVA

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

quinhentos reais), por inexigibilidade de licitação, com

Processo TC nº 6024/2018-6

fundamento no art. 25, II c/c art. 13, VI da Lei 8.666/93.
Vitória/ES, 16 de julho de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Horas
10:00
24:00
11:33
24:04
35:54
15:42
07:02
34:32
04:16
31:42
16:52
25:24
02:59
24:09
29:55
31:55
17:46
32:54
37:51
09:37
34:00

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

em Vitória/ES, no valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e

Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no
uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 6024/2018-6, RATIFICOU a contra-

Art. 11. Nos termos do art. 47, inciso II, do Regimento
Diário Oficial de Contas
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tação FUNCAMP – Fundação de Desenvolvimento, referente à inscrição das servidoras dessa corte para participação no evento de capacitação e aperfeiçoamento intitulado: Curso 1. “Introdução à Energia solar Fotovoltaica:
Sistemas Isolados e Conectados à rede Elétrica” e Curso
2. “Projeto e Dimensionamento e Usinas Solares e Sistemas Fotovoltaicos de Geração – com PVS YS T, a serem
realizados no período de 20 a 21 de julho (Curso 1) e de
22 a 23 de julho (Curso 2), na cidade de Campinas/SP, valor total de R$ 3.525,00 (três mil, quinhentos e vinte e
cinco reais), por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II c/c art. 13, VI da Lei 8.666/93.
Vitória/ES, 16 de julho de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

MATR
202542
203159
203094
203250
203209
203155
203152
203191
203074
202960
203179
203258
203254
203087
203249
203253

SERVIDOR
Aparecida B. de O. Fernandes
Augusto Eugênio Tavares Neto
Cristiano Dreiggen de Andrade
Danilo Rodrigues de Brito
Eduardo Rios Santos
Guilherme Sarcinelli Ferreira
Iran Souza Carvalho
João Attila Vieria Caldellas
Lucirlene Santos Ribas
Luis Filipe V.Nogueira de Sá
Marcos Martinelli
Paula Paraguassu Belote Silva
Raffael Barboza Nunes
Ricardo da Silva Pereira
Silvio Henrique Brunoro Grilo
Vanessa de Oliveira Ribeiro

DATA
OPÇÃO
15/06/2012
19/03/2012
11/04/2012
29/03/2012
27/03/2012
22/03/2012
12/03/2012
16/07/2012
14/03/2012
04/07/2012
30/08/2012
21/08/2012
11/06/2012
14/03/2012
28/08/2012
13/03/2012

ENQ.
ATUAL
II 10
II 10
II 12
II 11
II 12
II 9
II 10
II 8
II 9
II 11
II 6
II 8
II 8
II 10
II 9
II 10

INTERSTÍCIO
(5 ANOS)
15/06/2017
19/03/2017
11/04/2017
29/03/2017
27/03/2017
22/03/2017
12/03/2017
16/07/2017
14/03/2017
04/07/2017
30/08/2017
21/08/2017
11/06/2017
14/03/2017
28/08/2017
13/03/2017

ENQ.
DEVIDO
III 10
III 10
III 12
III 11
III 12
III 9
III 10
III 8
III 9
III 11
III 6
III 8
III 8
III 10
III 9
III 10

VIGÊNCIA
01/07/2018
01/07/2018
01/07/2018
01/07/2018
01/07/2018
01/07/2018
01/07/2018
01/07/2018
01/07/2018
01/07/2018
01/07/2018
01/07/2018
01/07/2018
01/07/2018
01/07/2018
01/07/2018

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 291-P DE 13 DE JULHO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe

PORTARIA 292-P DE 13 DE JULHO DE 2018.

tadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que consta no caderno processual TC- 2433/2018,

o que consta no caderno processual TC- 2433/2018,

RESOLVE:

RESOLVE:

efetuar a progressão por tempo do servidor ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, que preencheram os requisitos para progressão por tempo com base nos artigos 11
a 13 da Lei Complementar 622/2012, conforme abaixo:

confere o artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Es-

efetuar a promoção salarial dos servidores ocupantes
do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com base nos artigos 5º e 6º da Resolução nº 316/2018 em

MATR
203254

SERVIDOR
Raffael Barboza Nunes

observância aos artigos 15º e 16º

DATA
OPÇÃO PELO SUBSÍDIO
11/6/2012

ENQ. ATUAL
III 8

PROG. POR TEMPO
(3ª)
III 9

VIGÊNCIA 3ª PROGRESSÃO POR TEMPO
01/07/2018

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

da Lei Complementar 622/2012, conforme tabela
abaixo:
Diário Oficial de Contas
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

Outras Decisões - Plenário

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

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Decisão 01486/2018-3
Processo: 05014/2018-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: ALES - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: EDMAR MOREIRA CAMATA, Deputado
estadual (ES, SERGIO MAJESKI)
Responsável: ERICK CABRAL MUSSO
EMENTA

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

rização dos carros oficiais.
Alegam os representantes:
Os veículos oficiais utilizados pelos Deputados Estaduais
não possuem a identificação correta, não usam a placa
oficial e tampouco outro tipo de identificação, ao contrário do que ocorre no Poder Executivo e no Judiciário.
Através da Decisão Monocrática nº 00854/2018-2 decidi pela notificação do Sr. Erick Cabral Musso – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, para que fosse notificado no prazo de 5 (cinco) dias
e apresentasse suas justificativas e documentos que julgasse necessário.
Em atendimento ao Termo de Notificação nº 00515/20184 o responsável apresentou suas justificativas e documentos.
É o relatório. Passo a fundamentação.
FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que estão presentes os requisitos/pressupostos
de admissibilidade da presente representação, insertos
nos arts. 184 e 177 c/c 186, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte de Contas, in verbis:

REPRESENTAÇÃO EM FACE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONHECER - DEFERIR MEDIDA CAUTELAR.

Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

RELATÓRIO

III - estar acompanhada de indício de prova;

Trata o presente processo de Representação com pedido liminar, formulada pelos Srs. Sérgio Majeski – Deputado Estadual e Edmar Moreira Camata – Servidor Público Federal, alegando supostas irregularidades na regula-

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

www.tce.es.gov.br
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presentá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato será comunicado ao Ministério Público para as
medidas legais cabíveis.
Art.184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades
na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.
Art.186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Assim, diante da presença dos requisitos e pressupostos
de admissibilidade, decido pelo recebimento da presente representação.
Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71
da CF/88, o Tribunal de Contas tem o poder de sustar a
execução de atos. Assim também estabelece o inciso XI
da CE/89.
Para que seja concedida uma medida suspensiva de determinado procedimento, se faz necessário à presença
de dois requisitos, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.
Foi alegado pelos representantes que os veículos oficiais
utilizados pelos Deputados Estaduais não possuem a
Diário Oficial de Contas

identificação correta, não usam a placa oficial e tampouco outro tipo de identificação, ao contrário do que ocorre no Poder Executivo e no Judiciário.
O Responsável apresentou como justificativas:
A legislação vigente claramente aponta que a utilização
de placas oficiais nos veículos é uma faculdade, há clara e manifesta intenção deste Poder Legislativo em utilizá-las;
Que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – ALES, por medida de segurança e transparência, requereu a regularização do uso de placas oficiais perante
o Detran-ES desde 2015;
A ALES recentemente pactuou novo contrato de locação
de veículos, razão pela qual informou sobre os novos automóveis ao DETRAN-ES, com suas respectivas placas,
ratificando o pedido formulado nos autos do processo
administrativo em trâmite sob o nº 71724982;
Alega que a manifestação do Departamento de Trânsito é imprescindível, haja vista a dúvida objetiva sobre a
possibilidade e forma de efetivação do procedimento,
notadamente para veículos terceirizados (locados), como no caso em tela;
Sem o devido registro das placas oficias pelo DETRAN-ES
os Deputados Estaduais ficam impossibilitados de transitar com as placas oficiais, sem que, com isso, estejam
transgredindo a legislação vigente aplicável;
Diante da questão jurídico-administrativa apresentada,
cuja solução é de competência do DETRAN-ES, entende
que o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do
Espírito Santo deve ser compelido a se manifestar e sendo o caso, regularizar a utilização das placas de representação pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estawww.tce.es.gov.br

do do Espírito Santo e dos demais Deputados Estaduais.
Importante destacar que os veículos oficiais são de uso
exclusivo para o serviço público do órgão que estejam
vinculados.
A Lei 9.503/1997 que instituiu o Código Brasileiro de
Trânsito em seu artigo 115 § 3º dispõe que:
Art. 115. O veículo será identificado externamente por
meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada
em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.
§3º Os veículos de representação dos Presidentes dos
Tribunais de Federais, dos Governadores, Prefeitos, Secretários Estaduais e Municipais, dos Presidentes das Assembleias Legislativas, das Câmaras Municipais, dos Presidentes dos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, e
do respectivo chefe do Ministério Público e ainda dos
Oficiais Generais das Forças Armadas terão placas especiais, de acordo com os modelos estabelecidos pelo
CONTRAN.
A Resolução nº 32/1998 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN que estabelece modelos de placas para
veículos de representação, assim dispõe:
Art.1º Ficam aprovados os modelos de placas constantes do Anexo à presente Resolução, para veículos de representação dos Presidentes dos Tribunais Federais, dos
Governadores, Prefeitos, Secretários Estaduais e Municipais, dos Presidentes das Assembleias Legislativas e das
Câmaras Municipais, dos Presidentes dos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, e do respectivo chefe do Ministério Público e ainda dos Oficiais Generais das Forças
Armadas.
Art. 2º Poderão ser utilizados os mesmos modelos de
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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placas para veículos oficiais dos Vice-Governadores e
dos Vice-Prefeitos, assim como para os Ministros dos Tribunais Federais, Senadores e Deputados, mediante solicitação dos Presidentes de suas respectivas instituições.
Art. 3º Os veículos de representação deverão estar registrados junto ao RENAVAM.
Como podemos observar o veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.
Tendo em vista que o contrato atual da ALES teve como
vencedora do certame empresa com domicilio em nosso
Estado e que os veículos estão registrados no DETRAN/
ES, entendo que é possível que ela se adeque, mas isso depende da resposta do referido órgão estadual de
trânsito.
Entendo que a ALES precisa ter seus veículos, sejam eles
próprios ou locados, devidamente identificados.
Existem duas formas de identificação:
A especial (conhecida como “placa preta”), que poderá
ser feita segundo as normas do CONTRAN, mas que não
é obrigatória;
Por meio de adesivo que indica que o veículo está à disposição da ALES.
A Constituição Federal em seu artigo 37, caput, preceitua que a Administração Pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.
De acordo com o art.3º da Lei 12.527/2012 o direito à inDiário Oficial de Contas

formação pública, cujo conteúdo assegura a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como
exceção, a divulgação espontânea de informações de interesse público e o desenvolvimento de controle social
da Administração Pública, visa facilitar o reconhecimento dos automóveis oficiais pela população, que pode, assim, ajudar a administração pública no controle do uso
dos veículos.

A identificação deve ser dar preferencialmente pela placa especial. Entretanto, enquanto ela não for autorizada
pelo Detran, deverá a ALES identificar os veículos à disposição dos parlamentares por meio inscrição, que pode ser feita por pintura ou adesivo e com letras de tamanho razoável.

A ausência de identificação externa dos referidos veículos inviabiliza a fiscalização realizada pela sociedade
quanto à correta utilização dos mesmos, configurando
ofensa aos princípios da transparência e publicidade.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Mesmo diante da pendência de resposta por parte do
Detran ao ofício da Ales sobre a identificação dos veículos, cabe a mesma, de alguma forma, providenciar a
identificação externa. Tal medida, privilegiaria o controle
social da utilização dos veículos, mitigando, por consequência eventuais excessos. Destaco ainda que não compete a essa Corte de Contas diligenciar o DETRAN, pois não
temos a competência de fiscaliza-lo no aspecto da concessão de placas.
Entendo que a ALES deve se atentar para a legislação
aplicável, adotando uma postura alinhada com os princípios da finalidade, moralidade e do interesse público,
quando da utilização de seus veículos oficiais.
Assim, em relação ao primeiro requisito das medidas
cautelares o fumus boni iuris entendo que está presente, já que a ALES não está identificando os carros oficiais.
Com relação ao periculum in mora observo que o mesmo está presente, tendo em vista que a continuidade da
utilização dos veículos oficiais sem identificação fere os
princípios da transparência e publicidade.
www.tce.es.gov.br

Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator em:
CONHECER da representação, nos termos do artigo no
art. 177 c/c 186 Regimento Interno desta Corte de Contas;
CONCEDER a medida cautelar, de acordo com o artigo
376, inciso I e II do Regimento Interno desta Corte de
Contas no sentido de DETERMINAR ao Sr. Erick Cabral
Musso – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
do Espírito Santo para que identifique os veículos à disposição dos parlamentares preferencialmente pela placa especial e, enquanto não houve autorização do Detran, que os identifique por meio de inscrição, que pode
ser feita por pintura ou adesivo e com letras de tamanho
razoável, tendo em vista os princípios da publicidade e
transparência, no prazo de 10 (dez) dias.
NOTIFICAR, preferencialmente por meio eletrônico, o
Sr. Erick Cabral Musso – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo para que no prazo
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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de 10 (dez) dias publique em extrato na imprensa oficial
quanto ao teor desta decisão, e na sequência comunique as providências adotadas a este Tribunal, conforme
o disposto no artigo 307, § 4º do Regimento Interno desta Corte de Contas, podendo aduzir outras informações
que reporte importante.
Dar ciência aos representantes do teor da decisão, conforme o disposto no artigo 307, §7º da Resolução TC
261/2013;
Unânime;
Data da Sessão: 10/07/2018 – 22ª Ordinária do Plenário;
Especificação do quórum:
7.1 Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges;
7.2 Conselheiros em substituição: João Luiz Cotta Lovatti
e Márcia Jaccoud Freitas.
Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
Presidente
Decisão 01490/2018-1

TADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável: JOSE TADEU MARINO, EUGENIO COUTINHO RICAS, JOSE HERMINIO RIBEIRO, RODRIGO MISSAGIA HULLE, RICARDO DE OLIVEIRA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
– CITAÇÃO – NÃO CONVERSÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Trata-se de representação oferecida ao Ministério Público de Contas pelo Sr. Euclério Sampaio, Deputado Estadual, em face dos indícios de irregularidades praticadas
no Pregão Eletrônico nº 0505/2013, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), através do processo nº 60515988/2012. O objeto do certame refere-se à
contratação de serviços contínuos de Rede de Transportes de Telecomunicações – SRTT e serviços de Comunicação Multimídia – SCM.
O pregão culminou na Ata de Registro de Preços
069/2015 e no contrato 159/2015 celebrado entre a SESA e a empresa Alterna Telecomunicações e Conectividade LTDA - EPP, CNPJ n° 01.213.772/0001-74, vencedora do certame.

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

O Ministério Público de Contas do Estado do Espírito
Santo manifestou-se através do Parecer 00066/2017-5,
recomendando o recebimento da representação e análise nos termos legais e regimentais, e, pelo princípio da
eventualidade, caso não seja ultrapassado o juízo de admissibilidade, a inclusão dos fatos como pontos de análise na próxima auditoria ordinária.

Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ES-

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Tecnologia

Processo: 09120/2017-8
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Diário Oficial de Contas
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da Informação (NTI) para análise e instrução do feito, inclusive quanto aos requisitos de admissibilidade, na forma do Despacho 68821/2017-1. O NTI expediu a Manifestação Técnica 01721/2017-9, por meio da qual opinou
pela admissibilidade da representação, pela solicitação
de documentos/informações junto à SESA, bem como
pela notificação dos envolvidos para manifestação preliminar acerca das possíveis ilegalidades apresentadas.
Em seguida, foi determinada a notificação do Sr. Ricardo de Oliveira (Secretário Estadual de Saúde) para encaminhar a esta Corte os documentos/informações elencados na conclusão da Manifestação Técnica 01721/20179, por meio da Decisão SEGEX 00014/2018-6.
Em resposta ao Termo de Notificação 00064/2018-4, o
Secretário apresentou intempestivamente os documentos solicitados e uma manifestação da Subsecretaria de
Estado da Saúde para Assuntos de Administração e de Financiamento da Atenção à Saúde - SSAFAS, na qual esclarece que:
Não foi possível atender à solicitação de cópia e documentos do processo n° 74189263/2016, por ser tratar de
um processo instaurado diretamente pela SECONT;
Em relação as nomeações/exonerações de “Eugênio
Coutinho Ricas”, “Henrique Blath Jannuzzi”, “Octaciano
Gomes de Souza Neto” e “Renzo de Oliveira Santos Colnago”, informamos que os mesmos não pertencem ao
quadro de servidores da SESA, sendo assim não temos
acesso aos dados dos citados servidores.
Encaminhados os autos para o Núcleo de Controle Externo da Tecnologia da Informação e Comunicação, foi elaborada a Manifestação Técnica 00368/2018-1 e, em seguida, a Instrução Técnica Inicial ITI 00275/2018-8, proTerça-feira, 17 de julho de 2018
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pondo a conversão do processo em Tomada de Contas
Especial e a citação dos responsáveis em função dos indícios de irregularidades identificados.

processo de fiscalização em tomada de contas especial,
no entanto, por ora, deixo de converter este processo
em Tomada de Contas Especial.

Após a manifestação da área técnica, vieram os autos
conclusos.

Ante o exposto, divergindo parcialmente da proposta de
encaminhamento consignada na Instrução Técnica Inicial
ITI 00275/2018-8, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A partir da minuciosa análise dos documentos realizada
pela unidade técnica, estampada na Manifestação Técnica 00368/2018-1, foram constatadas irregularidades,
com a identificação dos respectivos responsáveis, o que
ensejou a proposta de encaminhamento realizada na ITI
00275/2018-8, sugerindo, em respeito aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa a citação de responsáveis, de acordo com o seguinte enquadramento que leva em consideração responsável e a respectiva irregularidade a ele imputada:
RESPONSÁVEl
subitens/ IRREGULARIDADES
Eugênio Coutinho Ricas
2.2 Não aplicação da sanção
(002.356.716-30)
de impedimento de licitar e
Secretário de Estado de Controle e Transpa- contratar com o estado e descredenciamento no Sicaf ou
rência
sistema de cadastramento de
fornecedores do estado do
Espírito Santo à empresa que
apresentou documento falso
na habilitação de pregão
RESPONSÁVEIS SOLIDÁSUBITENS/ IRREIMPORTANCIA DEVIDA
RIOS
GULARIDADES
R$
VRTE
Rodrigo Missaglia Hulle 2.5
Superfatura109.615,96 37.108,8933
(116.866.397-08)
mento e alteração
93.226,84 31.560,5945
Gerente de Tecnologia da antieconômica
e
Informação
indevida de larguAlterna Telecomunicações ras de banda, sem
e Conectividade LTDA
comprovação téc(01.213.772/0001-74)
nica da alegada neContratada
cessidade e sem cobertura contratual

Registra-se que a área técnica sugere a conversão do
Diário Oficial de Contas

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CITAR os responsáveis listados abaixo, nos termos
do art. 288, IX, do RITCEES, para que, no prazo de 30
(trinta) dias improrrogáveis, apresentem, individual ou
coletivamente, alegações de defesa, bem como documentos que entenderem necessários, e/ ou recolham
as importâncias, em razão do indício de irregularidades
apontado na Instrução Técnica Inicial ITI 00275/2018-8,
espelhados no quadro abaixo representado:
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS

SUBITENS/ IRREGULARIDADES

Rodrigo Missaglia Hulle
(116.866.397-08)
Gerente de Tecnologia da Informação
Alterna Telecomunicações e
Conectividade LTDA
(01.213.772/0001-74)
Contratada

2.5 Superfaturamento e alteração
antieconômica e
indevida de larguras de banda, sem
comprovação técnica da alegada
necessidade e sem
cobertura contratual

RESPONSÁVEl
Eugênio Coutinho Ricas
(002.356.716-30)
Secretário de Estado
de Controle e Transparência

subitens/ IRREGULARIDADES
2.2 Não aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar com o estado e descredenciamento
no Sicaf ou sistema de cadastramento de fornecedores do estado do Espírito Santo à empresa que apresentou documento falso na habilitação de pregão

1.3. ENCAMINHAR cópias da Manifestação Técnica
00368/2018-1, juntamente com o Termo de Citação;
1.4. DEIXAR de converter os autos em Tomada de Contas Especial.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (exercício
da presidência), Sergio Manoel Nader Borges (relator) e
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;

IMPORTANCIA DEVIDA

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).

R$
VRTE
109.615,96 37.108,8933
93.226,84 31.560,5945

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.

1.2. CITAR o responsável listados abaixo, nos termos do
www.tce.es.gov.br

art. 288, VIII, do RITCEES, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente razões de justificativa, em razão do indício de irregularidade apontado na
Instrução Técnica Inicial ITI 00275/2018-8, espelhado no
quadro abaixo representado:

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Exercício da Presidência
Decisão 01488/2018-2
Processos: 06056/2016-1, 04634/2017-4, 03377/2017-2
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Terça-feira, 17 de julho de 2018
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Exercício: 2016
UGs: CAMARA - Câmara Municipal de Presidente Kennedy, CMA - Câmara Municipal de Alegre, CMA - Câmara Municipal de Anchieta, CMA - Câmara Municipal de
Apiacá, CMA – Câmara Municipal de Aracruz, CMAB - Câmara Municipal de Águia Branca, CMAC - Câmara Municipal de Alfredo Chaves, CMAC - Câmara Municipal de
Afonso Cláudio, CMADN - Câmara Municipal de Água Doce do Norte, CMARN - Câmara Municipal de Alto Rio Novo, CMAV – Câmara Municipal de Atílio Vivácqua, CMB Câmara Municipal de Brejetuba, CMBE - Câmara Municipal de Boa Esperança, CMBG - Câmara Municipal de Baixo Guandu, CMBJN - Câmara Municipal de Bom Jesus do
Norte, CMBSF - Câmara Municipal de Barra de São Francisco, CMC – Câmara Municipal de Cariacica, CMC - Câmara Municipal de Castelo, CMC - Câmara Municipal de
Colatina, CMCB - Câmara Municipal de Conceição da Barra, CMCC - Câmara Municipal de Conceição do Castelo,
CMCI - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim,
CMDM – Câmara Municipal de Domingos Martins, CMDRP - Câmara Municipal de Dores do Rio Preto, CMDSL Câmara Municipal de Divino de São Lourenço, CME - Câmara Municipal de Ecoporanga, CMF - Câmara Municipal
de Fundão, CMG - Câmara Municipal de Guaçuí, CMG –
Câmara Municipal de Guarapari, CMGL - Câmara Municipal de Governador Lindenberg, CMI - Câmara Municipal de Ibatiba, CMI - Câmara Municipal de Ibiraçu, CMI Câmara Municipal de Ibitirama, CMI – Câmara Municipal
de Itaguaçu, CMI - Câmara Municipal de Itapemirim, CMI
- Câmara Municipal de Itarana, CMI - Câmara Municipal
de Iúna, CMI - Câmara Municipal de Iconha, CMI – Câmara Municipal de Irupi, CMJ - Câmara Municipal de Jaguaré, CMJM - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro,
Diário Oficial de Contas

CMJN - Câmara Municipal de João Neiva, CML - Câmara
Municipal de Linhares, CMLT - Câmara Municipal de Laranja da Terra, CMM - Câmara Municipal de Mantenópolis, CMM - Câmara Municipal de Marataízes, CMM - Câmara Municipal de Marilândia, CMM - Câmara Municipal de Montanha, CMM - Câmara Municipal de Muqui,
CMM - Câmara Municipal de Mucurici, CMMF - Câmara
Municipal de Marechal Floriano, CMMF - Câmara Municipal de Muniz Freire, CMMS - Câmara Municipal de Mimoso do Sul, CMNV - Câmara Municipal de Nova Venécia, CMP - Câmara Municipal de Pancas, CMP - Câmara Municipal de Pinheiros, CMP - Câmara Municipal de
Piúma, CMPB - Câmara Municipal de Ponto Belo, CMPC
– Câmara Municipal de Pedro Canário, CMRB - Câmara
Municipal de Rio Bananal, CMRNS – Câmara Municipal
de Rio Novo do Sul, CMS - Câmara Municipal de Serra,
CMS - Câmara Municipal de Sooretama, CMSDN - Câmara Municipal de São Domingos do Norte, CMSJC – Câmara Municipal de São José do Calçado, CMSL - Câmara
Municipal de Santa Leopoldina, CMSM - Câmara Municipal de São Mateus, CMSMJ - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, CMSRC - Câmara Municipal de São
Roque do Canaã, CMST - Câmara Municipal de Santa Teresa, CMV - Câmara Municipal de Viana, CMV - Câmara
Municipal de Vitória, CMVA – Câmara Municipal de Vargem Alta, CMVNI - Câmara Municipal de Venda Nova do
Imigrante, CMVP - Câmara Municipal de Vila Pavão, CMVV - Câmara Municipal de Vila Valério, CMVV – Câmara
Municipal de Vila Velha, CSGP - Câmara Municipal de São
Gabriel da Palha, PMA – Prefeitura Municipal de Alegre,
PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta, PMA - Prefeitura Municipal de
Apiacá, PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz, PMAB www.tce.es.gov.br

Prefeitura Municipal de Águia Branca, PMAC - Prefeitura
Municipal de Afonso Cláudio, PMAC - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, PMADN - Prefeitura Municipal de
Água Doce do Norte, PMARN - Prefeitura Municipal de
Alto Rio Novo, PMAV - Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, PMB - Prefeitura Municipal de Brejetuba, PMBE
- Prefeitura Municipal de Boa Esperança, PMBG – Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, PMBJN - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica, PMC - Prefeitura Municipal de Castelo,
PMC - Prefeitura Municipal de Colatina, PMCB - Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, PMCC - Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, PMCI - Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, PMDM - Prefeitura Municipal de Domingos Martins, PMDRP - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, PMDSL - Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, PME - Prefeitura Municipal de Ecoporanga, PMF - Prefeitura Municipal
de Fundão, PMG – Prefeitura Municipal de Guaçuí, PMG
- Prefeitura Municipal de Guarapari, PMGL - Prefeitura
Municipal de Governador Lindenberg, PMI - Prefeitura
Municipal de Iconha, PMI - Prefeitura Municipal de Ibatiba, PMI - Prefeitura Municipal de Ibiraçu, PMI - Prefeitura Municipal de Ibitirama, PMI - Prefeitura Municipal
de Itaguaçu, PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim,
PMI – Prefeitura Municipal de Itarana, PMI - Prefeitura
Municipal de Iúna, PMI - Prefeitura Municipal de Irupi,
PMJ - Prefeitura Municipal de Jaguaré, PMJM - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, PMJN - Prefeitura
Municipal de João Neiva, PML - Prefeitura Municipal de
Linhares, PMLT – Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, PMM - Prefeitura Municipal de Mantenópolis, PMM
Terça-feira, 17 de julho de 2018

10

ATOS DO PLENÁRIO

– Prefeitura Municipal de Marilândia, PMM - Prefeitura
Municipal de Montanha, PMM - Prefeitura Municipal de
Muqui, PMM - Prefeitura Municipal de Mucurici, PMM
- Prefeitura Municipal de Marataízes, PMMF - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, PMMF - Prefeitura
Municipal de Muniz Freire, PMMS - Prefeitura Municipal
de Mimoso do Sul, PMNV - Prefeitura Municipal de Nova
Venécia, PMP - Prefeitura Municipal de Pinheiros, PMP
- Prefeitura Municipal de Piúma, PMPANCAS - Prefeitura Municipal de Pancas, PMPB - Prefeitura Municipal de
Ponto Belo, PMPC – Prefeitura Municipal de Pedro Canário, PMPK - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy,
PMRB - Prefeitura Municipal de Rio Bananal, PMRNS Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, PMS Prefeitura Municipal de Serra, PMS - Prefeitura Municipal de Sooretama, PMSDN – Prefeitura Municipal de
São Domingos do Norte, PMSGP - Prefeitura Municipal
de São Gabriel da Palha, PMSJC - Prefeitura Municipal
de São José do Calçado, PMSL - Prefeitura Municipal de
Santa Leopoldina, PMSM – Prefeitura Municipal de São
Mateus, PMSMJ - Prefeitura Municipal de Santa Maria
de Jetibá, PMSRC - Prefeitura Municipal de São Roque
do Canaã, PMST - Prefeitura Municipal de Santa Teresa,
PMV - Prefeitura Municipal de Viana, PMV – Prefeitura Municipal de Vitória, PMVA - Prefeitura Municipal de
Vargem Alta, PMVIVA - Prefeitura Municipal de Vila Valério, PMVNI - Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, PMVP – Prefeitura Municipal de Vila Pavão, PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha Relator: Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA –
PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO – EXERCÍCIO DE 2016 – LEI DE ACESDiário Oficial de Contas

SO A INFORMAÇÃO – AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA DOS SITES OFICIAIS DAS CÂMARAS
E PREFEITURAS – PELA NOTIFICAÇÃO DOS JURISDICIONADOS – IDENTIFICAÇÃO DE NULIDADE NO PROCESSO – REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – DEIXAR DE
PROMOVER NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS DIANTE
DA PREVISÃO DE NOVA AUDITORIA DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA A SER REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2018
– DISPONIBILIZAR O PRESENTE RELATÓRIO E RESPECTIVO APÊNDICE NO PORTAL DESTE TRIBUNAL – SOBRESTAMENTO ATÉ QUE SEJA REALIZADA A AUDITORIA.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de auditoria realizada no período compreendido entre 29/08/2016 e 25/11/2016 com o objetivo de
avaliar a transparência passiva dos sites oficiais nas prefeituras e câmaras municipais do estado do Espírito Santo. A equipe técnica buscou verificar, sob os aspectos
da legalidade, eficiência e eficácia, se os jurisdicionados
municipais estão garantindo ao cidadão o direito de obter a pedido, informações públicas, de interesse geral ou
particular, conforme garante a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de acesso à informação).
Como resultado, a equipe do Núcleo de Tecnologia da Informação elaborou o Relatório de Auditoria RA 34/2016
onde foram realizadas determinações e recomendações aos gestores públicos em face das inconformidades
apontadas (fl. 19/36).
Em seguida, os autos foram encaminhados ao conselheiro relator que se manifestou no sentido de notificar os
responsáveis, para determinar e recomendar a adoção
www.tce.es.gov.br

de medidas no prazo de 90 dias, bem como disponibilizar
o presente relatório e seu respectivo apêndice A no portal de transparência deste Tribunal, arquivando os autos
após o trânsito em julgado, o que foi acatado pelo Plenário, nos termos do Acórdão TC 1248/2016.
Ato contínuo, foram procedidas as notificações dos jurisdicionados e encaminhados os autos para o Ministério Público de Contas para ciência do Acórdão TC
1248/2016, que se posicionou pela interposição de embargos declaratórios (TC 3377/2017), diante da ausência de manifestação prévia nos autos, por meio de parecer ministerial.
Diante dos fatos, o Plenário, por meio do acórdão TC
1037/2017 conheceu os presentes embargos, dando-lhe
provimento, ante a existência de contradição no Acórdão
TC 1248/2016, declarando a nulidade da decisão e determinando a reabertura da fase de instrução destes autos
e a ciência da decisão aos gestores responsáveis pelas
unidades jurisdicionadas.
Devidamente notificados da decisão, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Tecnologia da Informação que
se manifestou nos termos da ITC 1875/2018. Encerrando a tramitação regimental, a 1ª. Procuradoria de Contas
acolheu integralmente o pronunciamento técnico, conforme registrado no Parecer PPJC 2395/2018.
Seguem os autos para a análise neste gabinete.
II FUNDAMENTOS
Trata-se de auditoria realizada com o objetivo de estabelecer um índice de transparência passiva e de verificar
o se os portais e sites oficiais das câmaras e prefeituras
do estado do Espírito Santo estão garantindo ao cidadão
o direito de obter informações públicas de interesse geTerça-feira, 17 de julho de 2018
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ral ou particular, conforme garante a Lei de Acesso à Informação.
Conforme se verifica nos autos, a auditoria buscou verificar, em especial, se nos sites oficiais dos respectivos órgãos havia divulgação ao cidadão do seu direito a informação, se existem aspectos que dificultam ou impedem
o alcance do pedido de informação, se o pedido de informação é passível de ser acompanhado pelo cidadão e se
a informação é recebida conforme o pedido e no prazo
legal, dentre outros aspectos.
Para tanto, foram elaboradas perguntas que se transformaram em itens de verificação e as respostas pontuadas, criando assim um índice de transparência passiva,
que vai de 0% a 100%, a fim de possibilitar a comparação
do nível de transparência passiva entre as instituições e
a medição de sua evolução no tempo.
Assim, foram solicitadas informações aos órgãos públicos sobre o gasto total com telefonia fixa e móvel no ano
de 2015. Os pedidos foram feitos pelos meios indicados
nos portais oficiais das instituições.
A partir desta solicitação a equipe concluiu que a situação da transparência passiva nas câmaras é deficitária.
Somente 13% das câmaras e 33% das prefeituras capixabas forneceram a informação solicitada.
A partir dos resultados obtidos na auditoria, o TCEES notificou os jurisdicionados bem como encaminhou o relatório individualizado para cada jurisdicionado com a proposição de determinações para a adoção de medidas e
de recomendações de melhorias para o incremento da
transparência passiva no prazo de 90 dias.
Tais notificações, não obstante terem sido consideradas
nulas em face da ausência de manifestação, do MinistéDiário Oficial de Contas

rio Público de Contas, não tiveram o condão causar prejuízo as partes, tendo sido anexados aos autos as justificativas dos administradores públicos e as providências
que estavam sendo tomadas.
Sendo assim, verifico que as notificações, ainda que declaradas sem efeito, atingiram o objetivo de informar aos
jurisdicionados quanto ao índice de transparência passiva individualmente alcançado, bem como os pontos que
demandavam melhorias e as alterações que se faziam
necessárias, visando a promoção da transparência passiva.
Deste modo, e tendo em vista a previsão de uma nova
auditoria de transparência passiva no plano anual de fiscalização a ser realizada no segundo no mês de setembro deste exercício, conforme Plano de Fiscalização 2018
e devidamente confirmada pela Secretaria Geral de Controle Externo (Segex), conforme Despacho 32303/2018,
opto por deixar de notificar os jurisdicionados, sobrestando-o até que seja auditoria planejada seja efetivamente realizada. Em se confirmando a realização da auditoria, sejam os autos arquivados.
Por fim, ressalto a importância da disponibilização de
mecanismos que permitam a participação popular como
um instrumento de controle social. Nos autos foi possível, inclusive, verificar que municípios de pequeno porte e com baixo PIB se revelaram mais transparentes que
muitos municípios de PIB elevado, de forma que o índice
de transparência pode ser explicado muito mais sob os
aspectos culturais do que por fatores econômicos ou capacidade de investimento.
Nesse sentido, a divulgação dos dados obtidos nesta auditoria, além de fomentar o exercício da cidadania, contribui para o aprimoramento de ferramentas utilizadas
www.tce.es.gov.br

nos sites oficiais e, por consequência, para o aumento
do índice de transparência passiva dos órgãos públicos.
II PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto, e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), acompanho o entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. DEIXAR de notificar os responsáveis por cada unidade gestora conforme propostas de encaminhamento do
Relatório de Auditoria 34/2016-7, tendo em vista a previsão de nova auditoria de transparência passiva a ser realizada neste exercício de 2018;
1.2. DISPONIBILIZAR o presente relatório e seu respectivo apêndice no Portal deste Tribunal, conforme determina o artigo 7º, VII, b, da Lei 12.527/2011, acompanhado dos dados obtidos, em formato aberto e legível por
máquina, dispostos na mídia eletrônica anexa, atendendo ao disposto no artigo 8º, § 3º, II, III e IV do mesmo diploma legal.
1.3. ENCAMINHAR os autos ao Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas, conforme artigos 55 da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), o
art. 3º da Lei Complementar Estadual 451/2008 (Lei OrTerça-feira, 17 de julho de 2018
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gânica do TCEES), os artigos art. 287 e 303 da Resolução
TC 261/2013 (RITCEES).

TOS DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.

1.4. SOBRESTAR os autos até que seja iniciada a auditoria de transparência passiva.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

1.5. ARQUIVAR em seguida ou, reabrindo sua instrução,
caso a fiscalização prevista não seja efetivada pela Secretaria Geral de Controle Externo.

I – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator) e Sergio Manoel Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Márcia Freitas Jaccoud (em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
Decisão 01491/2018-4
Processo: 04389/2018-5
Classificação: Consulta
UG: CMS - Câmara Municipal de Serra
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Consulente: Vereador (ES, Serra, AILTON RODRIGUES DA
SIQUEIRA)
CONSULTA – POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DE RECEITAS ADVINDAS DE IMPOSTOS – AUSÊNCIA DE REQUISI-

Diário Oficial de Contas

Cuidam os autos de Consulta formulada pelo Sr. Ailton
Rodrigues de Siqueira, Vereador da Câmara Municipal da
Serra, a respeito de questões relacionadas à vinculação
de receitas decorrentes de impostos, tendo aduzido sua
dúvida nos seguintes termos:
“Tendo em vista que uma das competências do Tribunal de Contas dos Estados do Espírito Santo é o auxílio as
Câmaras Municipais no exercício e controle externo das
contas dos poderes.
Considerando que compete ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) atuar na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, municípios e das entidades da administração direta e indireta, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade.
Considerando que quando solicitado, o TCES fornece
orientação técnica às Câmaras Municipais.
Solicito então AVALIAÇÃO E PARECER TÉCNICO sobre o
Projeto de Lei 74/2018 de autoria do Prefeito Municipal
da Serra, que pede ao Poder Legislativo Municipal, autorização para contratação de empréstimo junto à Caixa
Econômica Federal no valor de R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões), por meio da linha de credito-FINISA.
O Projeto dá como garantia, as cotas de repartição constitucional futuras do município como; Imposto de Circulação de Mercadorias-ICMS e Fundo de Participação dos
Municípios-FPM.
www.tce.es.gov.br

Peço ainda que leve em consideração, que já se encontra aprovado nesta casa o Projeto de Lei 4.748 de 21 de
novembro de 2017, autorizando também a contratação
de outro empréstimo na mesma linha de credito (FINISA), no valor de R$ 230.000.000,00 (duzentos de trinta
milhões).
Em consulta a Constituição Federal, observo que no artigo 167, inciso IV diz que é VEDADA a vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas
a repartição do produto da arrecadação dos impostos a
que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização
de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, §2212 e 37,
XXI, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, §8º,
bem como o disposto no 4º deste artigo.
A meu entender a vedação é explícita, e prevista em norma constitucional. Veda “a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa; ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para
as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção
e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado,
respectivamente, pelos arts. 198, §2º, 212 e 37, XXII, e
a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, §8º bem como o disposto no § 4° deste artigo. O que não é o caso
da autorização solicitada pelo Chefe do Executivo Municipal, em que o recuso poderá ser usado para pavimentação de ruas.
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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A previsão constitucional trata-se do princípio da não
afetação da receita, que visa preservar ao legislador futuro a maior liberdade possível de alocação dos recursos
futuros, quando chegar o tempo de discutir sua alocação
por ocasião da elaboração da lei orçamentária. Assim,
veda-se que o legislador ou o governante atual vincule as
receitas futuras de impostos, ressalvadas algumas possibilidades expressas no texto constitucional.
O inciso IV do artigo 167 da CF encerra norma proibitiva
específica, ressalvando expressamente apenas as hipóteses tratadas nos artigos 198, parágrafo 2º (ações e serviços públicos de saúde), 212 (manutenção e desenvolvimento do ensino).
Uma operação com garantia inconstitucional equivale a
uma operação sem garantia alguma. Qual instituição financeira emprestaria recursos de monta sem garantia?
Certamente, nenhuma.
Aproveitando a oportunidade, declaro que tal consulta e
orientação técnica, é solicitada na intenção de preservar
a saúde financeira do município visto a quantidade de
empréstimos dando como garantia receitas futuras do
município, e por derradeiro garantir o cumprimento das
leis que protegem o patrimônio público.”
Após análise preliminar, o Núcleo de Recursos e Consultas - NRC se manifestou por meio da Instrução Técnica
de Consulta 23/2018-5 (doc. eletrônico 06) no sentido
de opinar pelo não conhecimento da consulta, diante da
ausência dos requisitos de admissibilidade exigidos no
art. 122, §1°, I, III, IV, V e §2° da LC 621/2012, quais sejam: ser subscrita por autoridade legitimada; conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada; se
referir a caso concreto; estar instruída com parecer do
órgão de assistência técnica/jurídica da autoridade conDiário Oficial de Contas

sulente; e a ausência de repercussão no âmbito da administração pública, em que pese a relevância jurídica, econômica, social de seu teor, com o que anuiu o Ministério Público de Contas em seu Parecer 2455/2018-1 (doc.
eletrônico 10).
Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que a
problemática submetida ao crivo desta Corte de Contas
circunda em torno da vinculação de receitas decorrentes de impostos.
Preliminarmente, em sede de verificação dos critérios
de admissibilidade, restou apontado pela unidade técnica que a consulta não atende aos requisitos previstos na
LC 621/2012, de modo a obstar seu seguimento.
De início, verifica-se que o consulente, Vereador da Câmara Municipal da Serra, não se encontra revestido de
legitimidade para suscitar consulta, uma vez que não está entre as autoridades legitimadas para tanto e elencadas no art. 122 da LC 621/2012, já que o Presidente da
Câmara Municipal da Serra é o Vereador Rodrigo Caldeira, o que fere do requisito descrito no art. 122, §1°, I da
LC 621/2012.
Note-se que não houve indicação precisa da dúvida ou
controvérsia suscitada como exige o inciso III do art. 122
da LC 621/2012, de forma a não atender ao requisito.
Igualmente, as questões objeto da consulta em epígrafe
não dizem respeito a dúvidas em tese, mas direcionadas
ao caso concreto vivenciado pelo Município, em desalinho com a exigência do art. 122, §1°, IV da LC 621/2012.
Note-se, ainda, que o consulente não instruiu o feito
com parecer do órgão de assistência técnica e/ou jurídica da referida autoridade, de forma a não atender ao
requisito constante no art. 122, §1°, V da LC 621/2012.
www.tce.es.gov.br

Ademais, não restou evidenciada a repercussão da matéria submetida à consulta perante esta Corte de Contas
no âmbito da administração pública, como prescreve o
art. 122, §2° da LC 621/2012.
Nessa linha, entendo que, de fato, não se encontram devidamente delineados nos autos os elementos exigidos
no artigo 122 da LC 621/2012 suficientes a ensejar o conhecimento da consulta, nos termos do art. 123 da LC
621/2012 c/c art. 237, II do RITCEES.
Por todo o exposto, perfilho do mesmo entendimento
exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área técnica, endossados pelo Ministério Público de
Contas, tornando-os parte integrante do presente voto
independente de transcrição, e VOTO pelo não conhecimento da presente consulta, nos termos da ITC 23/20185.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. NÃO CONHECER a presente consulta, com fundamento no art. 123 da LC 621/2012 c/c art. 237, II do RITCEES, em razão do não atendimento aos requisitos de
admissibilidade dispostos no art. 122, §1°, I, III, IV, V e
§2° da LC 621/2012;
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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1.2. CIENTIFICAR o consulente da presente decisão;
1.3. ARQUIVAR os autos, na forma do art. 330, I do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência), Sergio Manoel Nader Borges (relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
Decisão 01489/2018-7
Processos: 06207/2017-1, 02530/2014-5
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: CMA - Câmara Municipal de Alegre
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: ROMARIO BRASIL MAGALHAES
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
CONTROLE EXTERNO – CONTAS – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 – INCONFORMIDADE COM A DECISÃO PLENÁRIA QUE REJEITOU INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL E DA DECISÃO DA SEGUN-
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DA CÂMARA QUE JULGOU REGULAR COM RESSALVA
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALEGRE AFASTANDO O RESSARCIMENTO – DIVERGÊNCIA ENTRE DELIBERAÇÕES ANTERIORES – EXISTÊNCIA
DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM TRAMITAÇÃO NESTA CORTE – CONHECIMENTO
– SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO FINAL
DO INCIDENTE
I RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas, por intermédio de seu
Procurador, Sr. Luciano Vieira, em face dos Acórdãos TC
263/2017-Plenário e TC 436/2017-Segunda Câmara, desta Corte de Contas, prolatados nos autos do Processo
de Prestação de Contas Anual TC 2530/2014.
O recorrente pretende a reforma do Parecer Prévio, para reformar o julgamento que rejeitou o incidente de inconstitucionalidade apresentado em face de Lei Municipal 3223/2012, bem como o julgamento com ressalva
da prestação de contas da Câmara Municipal de Alegre,
dando-lhe quitação.
Seguindo os trâmites regimentais, os autos foram encaminhados a este gabinete, tendo sido decidido pela notificação do Senhor Romário Brasil Magalhães para que, no prazo de 30 dias improrrogáveis, apresentasse
contrarazões.
Devidamente notificado, o responsável apresentou
tempestivamente suas alegações, conforme protocolo
330/2017. Em seguida, foram os autos encaminhados
para o Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas.
Após análise das razões recursais, a equipe técnica se
www.tce.es.gov.br

manifestou no sentido de que fosse dado provimento ao
recurso interposto, nos moldes da Instrução Técnica de
Recurso 140/2018, cujas considerações finais importa
transcrever:
4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, opinamos pelo CONHECIMENTO do Recurso de Reconsideração interposto pelo MPEC, por presentes os pressupostos recursais e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO, reformando-se o julgamento contido nos
Acórdãos TC 263/2017-Plenário e TC 436/2017-Segunda Câmara nos moldes requeridos pelo Órgão Ministerial recorrente.
Instado a se pronunciar, o Ministério Público de Contas,
em parecer da lavra do Em. Procurador Geral, Dr. Luciano
Vieira, alinhando-se aos argumentos fáticos e jurídicos
constantes no Instrução Técnica de Recurso 140/2018
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 DO CONHECIMENTO DO RECURSO
Em sede de admissibilidade, cumpre destacar que foram proferidas duas decisões no processo TC 2530/2014
(Prestação de Contas Anual - em apenso), quais sejam:
Acórdão TC 263/2017 – Plenário e Acórdão 436/2017 Segunda Câmara.
O Acórdão TC 263/2017, proferido pelo Plenário desta
Corte, rejeitou o incidente de inconstitucionalidade suscitado em face do art. 2º da Lei Municipal 3.223/2012,
do Município de Alegre.
Por sua vez, o Acórdão TC 436/2017, emanado da Segunda Câmara, completou o julgamento da Prestação de
Contas Anual da Câmara Municipal de Alegre, relativa ao
exercício 2013, de que trata o Processo TC 2530/2014
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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(em apenso), afastando a irregularidade, apontada no
Relatório Técnico Contábil RTC 65/2015, atinente ao “pagamento inconstitucional de verba indenizatória ao Presidente da Câmara”, decidindo, desta forma, por julgar
regulares com ressalva as contas do ente auditado.
Inconformado com as decisões proferidas, o Ministério Público Especial de Contas (MPEC) interpôs, em
23/08/2017, o presente Recurso de Reconsideração impugnando ambos os Acórdãos.
Acerca do cabimento do Recurso de Reconsideração verifico sua admissibilidade diante das decisões definitivas proferidas em processos de prestação ou tomada de
contas, nos termos do art. 164 da Lei Complementar nº
621/2012.
No presente caso, o Recurso de Reconsideração foi interposto em face do Acórdão 436/2017 - Segunda Câmara,
prolatado no processo de Prestação de Contas Anual TC
2530/2014 e cuja análise vinculava-se à apreciação de
questão anterior, prejudicial de mérito, em sede de incidente de inconstitucionalidade. Deste modo, a decisão
proferida no Acórdão 436/2017 decorre diretamente da
deliberação contida no Acórdão 263/2017 que rejeitou o
incidente de inconstitucionalidade suscitado em face do
art. 2º da Lei Municipal 3.223/2012. Deste modo, verifico que o recurso apresentando se mostra cabível para o
presente caso.
Outrossim, o recurso apresentado em 23/08/2017 é próprio e tempestivo, com prazo final de interposição em
11/09/2017.
Dessa forma, e considerando que se encontram presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
acompanho a área técnica e o MPEC para conhecer o ReDiário Oficial de Contas

curso de Reconsideração interposto na forma regimental
e passo a analisar as razões expendidas pelo Recorrente.
II.2 DO MÉRITO
Conforme se depreende dos autos, trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo representante
do Ministério Público de Contas em face dos Acórdãos
263/2017 e 436/2017 proferido por este Tribunal de
Contas que entendeu, respectivamente, pela ausência
de inconstitucionalidade da Lei Municipal 3.223/2012
que previa a concessao de verba de representação ao
presidente da Câmara de Alegre e pelo julgamento regular das contas do presidente da Câmara Municipal de
Alegre, afastando o ressarcimento e dando-lhe a quitação.
Sem embargo, em decisões recentes proferidas por esta Corte de Contas restou identificada a existência de
posicionamentos divergentes acerca da matéria ora
sob análise, razão pela qual, nos autos do processo TC
3118/2014-5 foi suscitdaa instauração de incidente de
uniformização de jurisprudência pelo Plenário desta
Corte de Contas e o consequente sobrestamento dos autos, até que seja proferida decisão final sobre o tema.
Destaco, inclusive, que a Decisão 4530/2017-8 proferida
no processo TC 3118/2014-5 faz menção aos acórdaos
TC 263/2017 (Plenário) e 436/2017 (Segunda Câmara)
ora, objeto de revisão nestes autos, conforme se verifica adiante:
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DELIBERAM
os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo relator:
www.tce.es.gov.br

1.1.Instaurar Incidente de Uniformização de Jurisprudência em autos apartados, a fim de decidir sobre a
divergência entre as seguintes deliberações desta Corte:
Acórdão TC 263/2017 –Plenário e Acórdão TC 436/2017
– Segunda Câmara; Acórdão TC 264/2017 –Plenário;
Decisão 1085/2017 –Primeira Câmara; Acórdão TC
544/2017 –Plenário e Acórdão TC 1021/2017 –Segunda Câmara; Decisão 1083/2017 –Primeira Câmara). (g.n.)
1.2. Sobrestar os presentes autos até decisão final nos
autos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência.
2. Unânime [...]
Assim, nos termos da decisão acima disposta (TC
4530/2017-8) foi instaurado o processo TC 9353/2017
que trata da uniformização de jurisprudência, atualmente sob análise do Ministério Público de Contas.
Isto posto, e considerando a existência de divergência
entre as deliberações anteriores proferidas por este Tribunal e o incidente de uniformização de jurisprudência
instaurado nesta Corte de Contas, entendo necessário o
sobrestamento destes autos até a decisão final nos autos
do processo TC 9353/2017-8.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do TCEES), divirjo em parte do entendimento técnico e ministerial e VOTO no sentido de
que o Colegiado aprove a proposta de deliberação que
submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:
Terça-feira, 17 de julho de 2018

16

ATOS DO PLENÁRIO

Vistos, relatados e discutidos os autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão especial do Plenário, ante as
razões expostas pelo relator:
1.1. CONHECER o Recurso de Reconsideração interposto
pela 2ª Procuradoria de Contas do Ministério Público de
Contas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para reformar o Acórdão TC 263/2017 Plenário e TC
436/2017 Segunda Câmara;
1.2. SOBRESTAR os presentes autos até decisão final nos
autos TC 9353/2017 que versa sobre o incidente de Uniformização de Jurisprudência.
1.3. DELIBERAR a matéria, devolver os autos ao relator
para apreciação do mérito.
1.4. DAR CIÊNCIA aos interessados do teor desta decisão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 10/07/2018 – 22ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Domingos Augusto Taufner (no exercício da presidência), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator) e Sergio Manoel Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Márcia Freitas Jaccoud (em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da Presidência
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Outras Decisões - 2ª Câmara
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões)
abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na
Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Decisão 01493/2018-3
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner

Processo: 08110/2017-2
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

UG: PMDSL - Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Relator: João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

Responsável: ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 1º QUADRIMESTRE DE
2017 – ARQUIVAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os autos da omissão de encaminhamento da Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 1º quadrimestre de
2017 da Prefeitura Municipal de Divino São Lourenço, através do sistema LRFWEB, em que figura como responsável o
Sr. Eleardo Aparício Costa Brasil.

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Diário Oficial de Contas

Regularmente notificado para encaminhar a documentação pendente (Termo de Notificação nº 2915/20171), o responsável não trouxe aos autos justificativas referentes à ausência de encaminhamento, conforme Despawww.tce.es.gov.br

cho 5388/2018-9, do NCD, tendo o prazo para atendimento à Decisão TC 4164/2017-6- Segunda Câmara vencido em
29/01/2018.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
na sua Instrução Técnica 00038/2018-1, em consulta ao Sistema LRFWeb, identificou que o prefeito sanou a presente omissão, tendo sido os dados relativos ao 1º quadrimestre de 2017, do Poder Executivo Municipal, confirmado em
21/08/2017, estando o Jurisdicionado, em relação ao presente processo, em conformidade com a regulamentação
pertinente, sugerindo, por fim, o arquivamento dos autos.
Manifestou-se o douto Ministério Público de Contas de
acordo com a proposição da área técnica, por meio do Parecer 1544/2018-2, da lavra do Procurador de Contas, Dr.
Luciano Vieira.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2ª câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. ARQUIVAR os presentes autos, com fundamento art.
330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução TC
261/2013).
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 11/07/2018 – 22ª sessão ordinária da Segunda Câmara.
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator/ em substituíção).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio
da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Decisão 01492/2018-9

liminar, em face da Prefeitura Municipal de Itaguaçu, alegando supostas irregularidades no Pregão Presencial nº
30/2018, que tem como objeto a contratação de empresa especializada no gerenciamento de transações comerciais com rede de empresa credenciadas objetivando a
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, compreendendo a realização de orçamento de materiais e serviços especializados de manutenção, para atendimento da frota de veículos e equipamentos operacionais
do município.
Alegou o representante:

Processo: 04394/2018-6

Fixação de preços máximos sem a devida demonstração.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Através da Decisão Monocrática nº 312/2018, foi determinada a notificação dos responsáveis para que trouxessem
aos autos as justificativas que julgassem necessárias.

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itaguaçu

Responsável: DARLY DETTMANN, SONIA LUMINATA COVRE
FRANCO

Ante as justificativas apresentadas pelos responsáveis, os
autos foram encaminhados para a Secretaria de Controle
Externo de Fiscalização Não Especializadas – SecexMeios
que elaborou a Manifestação Técnica nº 00568/2018-6 opinando pelo conhecimento da representação, indeferimento da medida cautelar, que os autos caminhem sob o rito
ordinário e notificação dos responsáveis.

EMENTA

É o relatório. Passo a fundamentação.

REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAGUAÇU – CONHECER A REPRESENTAÇÃO – INDEFERIR MEDIDA CAUTELAR – RITO ORDINÁRIO – OITIVA DAS
PARTES.

FUNDAMENTAÇÃO

Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [ANSELMO DA SILVA RIBAS (OAB: 193321SP), RENATO LOPES (OAB: 406595-SP)]

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:

Verifico que estão presentes os requisitos/pressupostos de
admissibilidade da presente representação, insertos nos
arts. 184 e 177 c/c 186, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte de Contas, in verbis:

RELATÓRIO

Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:

Trata o presente processo de Representação com pedido

I – ser redigida com clareza;

Diário Oficial de Contas
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II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o
fato será comunicado ao Ministério Público para as medidas legais cabíveis.
Art.184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades na
aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.
Art.186. Aplicam-se às representações previstas nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Assim, diante da presença dos requisitos e pressupostos de
admissibilidade, decido pelo recebimento da presente representação.
Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71 da
CF/88, o Tribunal de Contas tem o poder de sustar a execução de atos. Assim também estabelece o inciso XI da CE/89.
Para que seja concedida uma medida suspensiva de determinado procedimento, se faz necessário à presença de dois
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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requisitos, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.
A referida licitação já seguiu todos os seus trâmites, tendo sido homologada e concluída no dia 4 de julho de 2018,
conforme Termo de Homologação de fl. 68 do documento
11 – Peça Complementar nº 9503/2018 juntado aos autos,
com isso não vislumbro o periculum in mora.
Com isso, tendo em vista que o certame já foi finalizado,
não há o que se discutir com relação ao risco da demora na
concessão da medida cautelar.
Ante os fundamentos acima expostos, não verifico a presença de um dos requisitos autorizadores da medida cautelar (periculum in mora), motivo pelo qual deixo de conceder
a medida cautelar pleiteada.
As partes em suas justificativas apresentadas alegaram que
que não houve comprometimento da competitividade do
certame, que participaram duas empresas, bem como que
o preço máximo fixado foi levantado junto a empresas do
ramo nos municípios de Itaguaçu e Itarana, haja vista que
são as localidades que a Prefeitura demanda esse tipo de
serviço. Todavia, não acostaram aos autos a documentação que comprove a orçamentação realizada para fixação
do preço máximo.
Entendo que os responsáveis devem apresentar a documentação que comprove a orçamentação realizada para fixação dos preços definidos no edital.
Esclareço que a não concessão da cautelar neste momento não representa automaticamente a concordância desta
Corte de Contas com todos os procedimentos do certame,
sendo que eventuais irregularidades identificadas na fiscalização ordinária poderão resultar em penalidades para os
responsáveis.
Diário Oficial de Contas

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator

8.2. Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti;
9. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges
Presidente

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas
pelo Relator em:

Decisão 01487/2018-8
Processo: 05080/2018-8
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Conhecer da representação, nos termos do artigo no art.
177 c/c 186 Regimento Interno desta Corte de Contas;

UG: PMC - Prefeitura Municipal de Colatina

Indeferir a medida cautelar, diante da ausência dos pressupostos do artigo 376, I e II do Regimento Interno desta
Corte de Contas;

Representante: WAGNER LEITE NASCIMENTO

Determinar que os autos caminhem sob o rito ordinário,
ante à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306
do Regimento Interno desta Corte;

REPRESENTAÇÃO – CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR
– SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 – NOTIFICAÇÃO PARA
CUMPRIMENTO DA DECISÃO – CIÊNCIA DO REPRESENTANTE.

Determinar a oitiva das partes para que se pronunciem no
prazo de 10 dias e acostem aos autos a documentação que
comprove a orçamentação realizada para fixação dos preços definidos no edital, conforme o artigo 307, §3º do RITCEES;
Dar ciência ao representante do teor desta decisão, conforme o disposto no artigo 307, §7º da Resolução TC 261/2013;
Unânime;
Data da Sessão: 11/7/2018 – 22 ª Ordinária da 2ª Câmara;
Especificação do quórum:
8.1 Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente)
e Domingos Augusto Taufner (relator);
www.tce.es.gov.br

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Responsável: THABATA CALIARI SOUTO, SERGIO MENEGUELLI

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES
RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Representação, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Sr. Wagner Leite Nascimento, em face da Prefeitura Municipal de Colatina, por
supostas ilegalidades praticadas no Pregão Presencial nº
057/2018 cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas informatizados de
gestão pública, englobando cessão de direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração,
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e assistência técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, destinados a Administração Pública Municipal.
Em síntese, alega-se na Representação a existência dos seguintes indícios de irregularidades:
Exigência de atestado de capacidade técnica de todo objeto;
Exigência de certidão negativa de falência na qualificação
econômico-financeira;

bre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;

to alheio e de risco de ineficácia da decisão de mérito, o
Tribunal de Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas
cautelares.
Nesse mesmo contexto, vale citar o art. 376 do RITCEES,
que assim diz:
Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou
sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares, observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312 deste
Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:

Prazo exíguo para implantação dos sistemas e

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.

Subscrição do edital exclusivamente pelo pregoeiro.

(...)

Através da Decisão Monocrática 856/2018, foi determinada
a notificação dos responsáveis para prestarem informações
no prazo de cinco dias em razão dos itens questionados.

Art. 99.

I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e

§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas
relativas à denúncia.

II - risco de ineficácia da decisão de mérito.

A Sra. Thabata Caliari Souto, Pregoeira Municipal, e o Sr.
Sérgio Meneguelli, Prefeito do Município de Colatina, prestaram esclarecimentos preliminares contidos no documento 08 – Resposta de Comunicação 00427/2018-4.
Encaminhados os autos para o Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação, foi elaborada a Manifestação 00565/2018-2, sugerindo a concessão
da medida cautelar para suspender o procedimento licitatório em questão até ulterior decisão de mérito.

Pregão Presencial nº 057/2018 cujo objeto é a contratação
de empresa especializada para o fornecimento de sistemas
informatizados de gestão pública, englobando cessão de direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e assistência técnica dos sistemas informatizados de gestão pública, destinados a Administração Pública Municipal.

É o relatório.

Da análise do acervo processual, verifico que o representante demonstra interesse e legitimidade nos termos do
art. 99 da LC nº 621/2012, motivo pelo qual a representação deve ser recebida e processada.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

FUNDAMENTAÇÃO

Acerca dos requisitos de admissibilidade da representação,
a LC nº 621/2012 em seus artigos 94 c/c 99, § 2º estabelecem, verbis:

O art. 124 da Lei 621/2012, ao tratar das medidas cautelares no âmbito deste Tribunal de Contas, preceitua que:

Após a manifestação da área técnica, vieram os autos conclusos.

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia soDiário Oficial de Contas

Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direiwww.tce.es.gov.br

Na mesma linha, o art. 306 do RITCEES, ao tratar do rito sumário no âmbito deste Tribunal de Contas estabelece o seguinte:
Art. 306. Os processos em que houver fundado receio de
grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão observarão o rito sumário previsto neste Regimento.
Nota-se que em todos os dispositivos supracitados identificam-se os requisitos que necessariamente deverão ser
ponderados e analisados para a eventual concessão de medida cautelar, vale dizer, o fumus boni iuris consubstanciado no fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e o periculum in mora, identificado no risco de ineficácia da decisão de mérito ao final.
Urge frisar que a presença de ambos os requisitos deve,
concomitantemente, e de fato, evidenciar o real indício de
irregularidade em conjunto com o risco de dano ao erário
ou a direito alheio em decorrência da demora na prestação
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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da medida pretendida.

ção para os demais 15 sistemas.

No caso vertente alega o representante a existência de irregularidades, especificadas nos seguintes itens do edital:

A conjugação de lote único com exigência de certificação
para todos os módulos impede que novos licitantes entrem na disputa, especialmente considerando que a maioria dos módulos são exclusivos para a Administração Pública, não podendo ser atestados pela iniciativa privada.

Exigência de atestado de capacidade técnica de todo objeto;
Exigência de certidão negativa de falência na qualificação
econômico-financeira;
Prazo exíguo para implantação dos sistemas e
Subscrição do edital exclusivamente pelo pregoeiro.
Primeiramente, no que se refere à exigência de atestado de capacidade técnica de todo o objeto licitado, tem-se que esta exigência está prevista no item 8.1.3 do edital
057/2018, que estabelece a necessidade de comprovação
de fornecimento de todos os sistemas licitados através de
atestados de capacidade técnica.
Conforme bem coloca a área técnica deste TCEES, por meio
da Manifestação 00565/2018-2:
[...]
É ilegal a exigência de comprovação de fornecimento de
todos os itens licitados, sendo admissível a exigência de
50% a 60% do objeto, conforme entendimento do Tribunal
de Contas da União externado nos Acórdãos 1.284/2003,
2.088/2004 e 2.383/2007, todos do Plenário”.
[...]
Uma vez que a contratação é por lote único, a licitante deverá fornecer todos os sistemas e fornecer atestados de capacidade técnica para todos eles. Essa exigência restringe a
competitividade do certame. Por exemplo, se um dado licitante não possuísse apenas certificação para o Controle
de Frotas não poderia participar do certame, mesmo tendo um sistema de Controle de Frotas a ofertar e certificaDiário Oficial de Contas

Conforme entendimento do TCU externado nos Acórdãos
737/2012-Plenário e 827/2014-Plenário, a exigência de
atestados de capacidade com quantitativo superior a 50%
da estimativa dos serviços restringe a competitividade do
certame, sendo admissível apenas quando a especificidade
do objeto respaldar essa exigência.

3.1.2 do anexo I ao edital, opõe-se ao entendimento externado mediante os Acórdãos 1948/2011 – TCU – Plenário e
737/2012 – TCU – Plenário, a não ser que a especificidade
do objeto o recomende, situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar devidamente explicitados no
processo administrativo da licitação;
[...]
Pelo exposto, entende-se como adequado a limitação a
50% ou até 60% dos módulos.

[Acórdão nº 737/2012-Plenário]

Uma vez que os módulos estão sendo licitados em lote único, a exigência de atestados para todos os módulos configura restrição a competitividade do certame, com fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio.

[...]

(grifei)

9.3. determinar ao Senac/RS que em futuras licitações abstenha-se de:

Com efeito, tem relevância a alegação trazida pelo representante a respeito da exigência em comento, porquanto o
entendimento de que a exigência de atestados para todos
os módulos configura restrição a competitividade do certame encontra fundamento em jurisprudência do Tribunal de
Contas da União, cujos julgados, embora não vinculem esta
Corte de Contas, servem como referência para a fundamentação e decisão de casos como este.

9.3.1. estabelecer número mínimo de atestados de capacidade técnica, bem como de fixar quantitativo mínimo nesses atestados superior a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos bens e serviços que se pretende
contratar, a não ser que a especificidade do objeto o recomende, situação em que os motivos de fato e de direito
deverão estar devidamente explicitados no processo administrativo da licitação;
[Acórdão nº 827/2014-Plenário]
[...]
9.3.3. a exigência, constante dos itens 4, 4.2 e 4.2.1 do edital, de número mínimo de atestados de capacidade técnica,
bem como a fixação de quantitativo mínimo nesses atestados superior a 50% do quantitativo de bens e serviços
que se pretende contratar, por intermédio dos itens 3, 3.1 e
www.tce.es.gov.br

No que diz respeito à exigência de certidão negativa de falência e concordata na qualificação econômico financeira,
há indícios, mais uma vez, de que o edital impõe regramento ao certame apto a provocar a restrição da competitividade que lhe é tão necessária, confirmando o fundado receio
de grave lesão ao erário em função de eventual contratação
mais onerosa para a municipalidade. Acerca desse ponto,
afirma a Manifestação 00565/2018-2:
Foi exigida a certidão negativa de falência e concordata no
item 8.3 do edital (fl. 6 da Peça Complementar 9587/2018):
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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8.3 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelos Cartórios Distribuidores competentes, da sede da
pessoa jurídica, datada de, no máximo, 60 (sessenta) dias
anteriores à data de apresentação da documentação ou
dentro do prazo de validade da Certidão quando houver;
Existe jurisprudência no TCEES favorável a participação no
certame de empresas em Recuperação Judicial, desde que
apresentem a devida certidão judicial comprovando a capacidade econômico-financeira da empresa em recuperação, nos termos do Acórdão 1208-2017 - 2ª Câmara:
Inclusive, existem vários precedentes desta Corte no sentido de que seja permitido às empresas em Recuperação Judicial participarem de licitações com a Administração Pública, porém, desde que apresentem a devida certidão judicial atestando a capacidade econômico-financeira da empresa em recuperação, exemplo são os Acórdãos
do Plenário: TC 01/2013, TC 901/2014, TC 1038/2014, TC
1087/2014, TC 174/2013 e TC 512/2015.
Isso posto, a exigência de apresentação de certidão negativa de falência e concordata restringe a competitividade
do certame.
(grifei)
Portanto, também quanto a este indício de irregularidade,
vislumbra-se a incidência dos requisitos autorizadores da
concessão de medida cautelar por este Tribunal de Contas,
a saber: fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio e de risco de ineficácia da decisão de mérito.
Sobre o terceiro item questionado na Representação apresentada a este Tribunal de Contas, em face da Prefeitura
Municipal de Colatina, referente ao Pregão Presencial nº
057/2018, alega o representante que item 9.1 do Termo de
Referência fixou prazo de 30 dias para instalação, implantaDiário Oficial de Contas

ção, migração e conversão de dados, customização, parametrização, adaptação e ajustes da solução, além de treinamento de 1.500 funcionários, sendo este prazo demasiadamente exíguo e, por isso mesmo, impeditivo à ampla participação de licitantes. Para o representante um prazo razoável para a conversão, implantação e treinamento dos sistemas licitados é de no mínimo 90 (noventa) dias.
Em consonância com a Manifestação confeccionada pela
área técnica deste TCEES:
No item 12.2 do edital, à fl. 23 da Peça Complementar
9587/2018-5 (Doc. 03), são elencados os módulos/submódulos a ser contratados. Ao todo são 16 módulos, conforme
já elencados no Quadro 1 dessa Manifestação.
A instalação talvez possa ser realizada em 30 dias, mas a
conversão de todas as bases de dados com realização de
testes posteriores para garantir a integridade das novas
bases poderá demandar um prazo maior. O novo contratado deverá estudar as estruturas anteriores e realizar um
mapeamento para as novas estruturas. Provavelmente alguns ajustes deverão ser realizados, uma vez que fornecedores distintos possuem estruturas de dados distintas. Essa atividade não é trivial.
Por exemplo, no Pregão 44/2018 da Prefeitura de Vila Velha
para contratação de serviços de locação de sistemas informatizados de gestão pública, entre eles Administração de
Receitas e Procuradoria; Almoxarifado; Contabilidade; Gestão de Pessoal; Business Inteligence; Licitações e Contratos;
Patrimônio; Planejamento e Orçamento; Portal da Transparência; Tesouraria e Tramitação de Processos, está sendo
previsto um prazo de seis meses para implantação e migração dos dados, conforme disposto no item 2.1.4 do edital:
2.1.4 - PRAZO DE IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO
www.tce.es.gov.br

2.1.4.1 - Este item destina-se à elaboração do fluxo de implantação dos serviços de instalação, migração e treinamentos dos sistemas propostos pela CONTRATADA.
2.1.4.2- A CONTRATANTE considera o prazo máximo de até
06 (seis) meses (g.n.) não prorrogáveis, para análise, migração, treinamento, testes e implantação definitiva total do
Sistema Integrado de Gestão Pública Municipal, a partir da
Ordem de Serviço. O serviço deverá ser executado por módulos para facilitar a assimilação e o aprendizado do novo
sistema por parte dos Servidores da
PMVV.
A administração deverá realizar um planejamento que
contemple um prazo razoável para instalação dos novos
sistemas e migração das bases dados.
A previsão de um prazo de somente 30 dias para implantação do objeto, contemplando inclusive a migração de dados, restringe a competitividade do certame.
(grifei)
Conforme se pode depreender desta análise técnica, ainda que realizada sumariamente no âmbito deste processo,
vislumbra-se a restrição da competitividade do certamente, também por este item do edital.
Observa-se que é fixado prazo não razoável frente à exigência de fornecimento de serviços diversos, especificados nas
atividades de instalação, implantação, migração e conversão de dados, customização, parametrização, adaptação e
ajustes da solução, além de treinamento de 1.500 funcionários, dotados de complexidade suficiente para justificar a
disponibilização de intervalo de tempo maior, evitando prejuízos à competitividade do certame.
Assim, no caso concreto, novamente enxerga-se a incidência dos requisitos autorizadores da concessão de medida
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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cautelar por este Tribunal de Contas.
Sobre a alegação de aglutinação indevida dos serviços contratados, extrai-se da Manifestação Técnica 00565/2018-2
que:
Administração está contratando 16 módulos em lote único,
detalhados no quadro 1 dessa Manifestação.
Não há exigência técnica para a aglutinação de todos esses módulos em um único lote. A Administração deverá
estudar aqueles que de fato devam ser contratados em
conjunto. Por exemplo, os módulos de Gestão Educacional, Controle Interno e Auditoria e Portal da Transparência poderiam ser contratados em separado do sistema de
Controle de Frotas.
A aglutinação desnecessária dos serviços desrespeita o disposto no art. 23, §1º, da Lei 8.666/93:
Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado
da contratação:
§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da
competitividade sem perda da economia de escala.

do objeto em lotes que oportunizem a eficiência nos gastos
públicos. Por conseguinte, também sobre este item incide
os requisitos autorizadores da concessão de medida cautelar por este Tribunal de Contas.
Finalmente, no tocante à subscrição do edital exclusivamente pelo pregoeiro, afirma a área técnica que este item
não se encontra em condições de ser analisado neste momento processual, uma vez que carece o processo de documentos suficientes para a averiguação mais aprofundada a respeito do modo como se operou a realização da fase
preparatória do Pregão Presencial, inclusive sobre a autoridade que efetivamente elaborou e subscreveu o respectivo edital.
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica, VOTO para que seja adotada a
deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

em que se encontrar, até ulterior decisão de mérito;
3. Determinar a oitiva do Sr. Sérgio Meneguelli e da Sr.ª
Thabata Caliari Souto, nos termos do artigo 307, §3º do RITCEES, no prazo de 10 (dez) dias;
4. Notificar, na forma do art. 307, § 4º, do RITCEES, o Sr. Sérgio Meneguelli e a Sr.ª Thabata Caliari Souto, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias, cumpram a decisão, publiquem o
extrato na imprensa oficial quanto ao teor da decisão e comuniquem ao Tribunal as providências adotadas;
5. Cientificar o Representante acerca da decisão do Tribunal, nos termos do artigo 307, § 7º do RITCEES;
6. Cientificar o douto Ministério Público de Contas acerca da decisão tomada por este Plenário, conforme o artigo

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

307, § 7°, da Resolução TC nº 261/2013;

Conselheiro Relator

7. Prestadas as informações, encaminhar os autos à unida-

DECISÃO

de técnica para elaboração da Instrução Técnica Inicial;

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

6. Unânime;

(grifei)

1. Conhecer e receber esta Representação, na forma dos
arts. 177 c/c 181 do RITCEES, aprovado pela Resolução TC
nº 261/2013;

Por conseguinte, deveria a Administração Municipal ter
promovido a divisão dos módulos em tantos lotes quanto fossem necessários com o intuito de melhor aproveitar
a utilização dos recursos públicos a serem dispendidos na
pretensa contratação. Não há espaço para previsões como
esta em Editais de Licitação quando é possível a separação

2. Deferir a medida cautelar pleiteada, nos termos do art.
377, III, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC 261/2013
c/c art. 124 da Lei 621/2012, visto que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida cautelar no
caso concreto, devendo o Prefeito Municipal de Colatina,
Sr. Sérgio Meneguelli, suspender cautelarmente o procedi-

Diário Oficial de Contas

mento licitatório do Pregão Presencial nº 057/2018, na fase

www.tce.es.gov.br

7. Data da Sessão: 11/7/2018 –22 ª Ordinária da 2ª Câmara;
8. Especificação do quórum:
8.1 Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/
relator) e Domingos Augusto Taufner;
8.2 Conselheiro em substituição: João Luiz Cotta Lovatti;
Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luis
Henrique Anastácio da Silva.
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges
Presidente
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Atos dos Relatores

do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00986/2018-5

rini, Zacarias Carraretto e Leonardo Amorim Gonçalves,

RELATORES

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.

PROCESSO TC: 05644/2017-1

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem a esta

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

Corte de Contas as alegações de defesa, em face da irre-

JURISDICIONADO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA – FDM

trução Técnica Inicial 01613/2017-1.

RESPONSÁVEIS: RODRIGO MONJARDIM VALLORINI, ZACARIAS CARRARETTO, LEONARDO AMORIM GONÇALVES

ção Técnica Inicial 01613/2017-1 e do Relatório Técnico

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CITAÇÃO – PRAZO DE
30 DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, do Fundo de Desenvolvimento do Município de Vitória, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade dos Srs. Rodrigo Monjardim Vallorini, Zacarias Carraretto e Leonardo Amorim Gonçalves, em que houve proposta de encaminhamento, contida na Instrução Técnica
Inicial – ITI 01613/2017-1, no que se refere à CITAÇÃO
dos agentes abaixo relacionados, relativamente ao subitem 3.2.1, constante do Relatório Técnico 00839/2017-1.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 63, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Assim sendo, acolhendo os termos do opinamento técnico, DETERMINO com fundamento no artigo 157, III,

Diário Oficial de Contas

261/2013, a CITAÇÃO dos Srs. Rodrigo Monjardim Vallo-

www.tce.es.gov.br

gularidade indicada no subitem 3.2.1, constante da InsAcompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instru00839/2017-1, constantes dos presentes autos.
Ficam os responsáveis notificados de que poderão exercer suas defesas por todos os meios em direito admitidos, e, querendo, exercer o direito de sustentação oral,
nos termos do disposto no art. 327, § 1º, do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução TC 261/2013, quando
do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, na forma do art. 101,
da Resolução TC 261/2013.
Alerto, no entanto, aos agentes responsáveis, que a ausência de manifestação resulta na declaração de sua
revelia, nos termos do art. 157, § 7º, da Resolução TC
261/2013.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para providências
quanto ao decidido.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01060/2018-8
PROCESSO TC: 01720/2017-1
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN
REPRESENTANTE: NEIDIA MAURA PIMENTEL (CHEFE DO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERRA – ES)
RESPONSÁVEIS: NEIVALDO BRAGATO, PAULO RUY VALIM CARNELLI, SANDRA SILY, DENISE DE MOURA CADETE GAZZINELLI CRUZ, PABLO FERRAÇO ANDREÃO, MOACIR JOSÉ ULIANA, LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO, ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO, FERNANDO ELIAS MIGUEL ASSAD, KÁTIA MUNIZ COCO, CONCESSIONÁRIA
DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A
REPRESENTAÇÃO – CITAÇÃO – PRAZO 30 DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação, em face
da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, tendo como responsáveis os Srs. Neivaldo Bragato,
Paulo Ruy Valim Carnelli, Sandra Sily, Denise de Moura
Cadete Gazzinelli Cruz, Pablo Ferraço Andreão, Moacir
José Uliana, Luiz Paulo de Figueiredo, Antônio Júlio Castiglioni Neto, Fernando Elias Miguel Assad, Kátia Muniz
Coco, acerca de possíveis irregularidades constantes da
execução do Contrato 34/2014 de Parceria Público Privada, mantido entre a CESAN e a Sociedade de Propósito
Específico Serra Ambiental.
Em face dos achados de auditoria apontados na Manifestação Técnica 0119/2018-1, em respeito aos PrincíDiário Oficial de Contas

pios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa,
houve proposta de encaminhamento, contida na Instrução Técnica Inicial – ITI 00092/2018-6, no que se refere à
CITAÇÃO dos agentes abaixo relacionados.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Assim sendo, acolhendo os termos do opinamento técnico, DETERMINO com fundamento no artigo 56, inciso II,
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, a CITAÇÃO
dos Srs. Neivaldo Bragato, Paulo Ruy Valim Carnelli, Sandra Sily, Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz, Pablo
Ferraço Andreão, Moacir José Uliana, Luiz Paulo Figueiredo, Antônio Júlio Castiglioni Neto, Fernando Elias Miguel Assad e Kátia Muniz Coco, bem como a Companhia
Espírito Santense de Saneamento – CESAN e a Concessionária de Saneamento Serra Ambiental (CSSA), para
que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem a esta Corte de Contas as alegações de defesa, em face das irregularidades indicadas nos subitens 5.1, 5.3 e 5.5, constantes da Instrução Técnica Inicial 00092/2018-6.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Manifestação Técnica 0119/2018-1 e da Instrução Técnica Inicial – ITI 00092/2018-6, constantes dos presentes autos.
Ficam os responsáveis notificados de que poderão exercer suas defesas por todos os meios em direito admitidos, e, querendo, exercer o direito de sustentação oral,
nos termos do disposto no art. 327, § 1º, do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução TC 261/2013, quando
do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de
www.tce.es.gov.br

Contas do Estado do Espírito Santo, na forma do art. 101,
da Resolução TC 261/2013.
Alerto, no entanto, aos agentes responsáveis, que a ausência de manifestação resulta na declaração de sua
revelia, nos termos do art. 157, § 7º, da Resolução TC
261/2013.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para providências
quanto ao decidido.
Vitória, 03 de Julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01061/2018-2
PROCESSO TC: 02767/2018-6
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E
DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI – CODEG
REPRESENTANTE: MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA
DO TRABALHO LTDA
RESPONSÁVEL: FÁBIO LÚCIO BARROS DE OLIVEIRA
REPRESENTAÇÃO – NOTIFICAÇÃO – PRAZO 10 DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO, formulada pela empresa MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA
DO TRABALHO ME em face do Edital de Pregão Presencial nº 05/2018 da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari – CODEG, alegando,
em síntese, que o acesso ao processo licitatório supraciTerça-feira, 17 de julho de 2018
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tado tem sido dificultado por parte de seus idealizadores, em total inobservância das normas que regem a Administração Pública.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas, emitiu a Manifestação Técnica 0220/2018-7, sugerindo pela notificação do Pregoeiro Oficial da CODEG,
Sr. Fábio Lúcio Barros de Oliveira, para que este apresente sua manifestação sobre os termos da representação.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013,
do RITCEES.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifico que, dos termos da peça
exordial, são apontados indícios de irregularidades no
certame em apreço, especialmente no que tange ao suposto cerceamento de acesso ao edital, todavia, verifico que a área técnica se manifestou nos termos da Manifestação Técnica 0220/2018-7, propondo a notificação
do Sr. Fábio Lúcio Barros de Oliveira, para que este apresente maiores informações, possibilitando, assim, a análise conclusiva destes autos.
Assim, os responsáveis pelo certame devem ser notificados para juntada dos referidos documentos e/ou outras
informações que entenderem necessárias para a análise
do feito, servindo tal notificação, inclusive, para possibilitar análise do mérito, em razão do princípio da primazia da resolução de mérito.
DETERMINO, com fundamento nos artigos 288, inciso
VII c/c 358, inciso III da Resolução TC 261/2013, a NOTIFICAÇÃO do Sr. Fábio Lúcio Barros de Oliveira, PreDiário Oficial de Contas

goeiro Oficial pela Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas justificativas/informações, bem como cópia do processo administrativo
n° 300308/2018, que culminou no Edital de Pregão Presencial nº 05/2018, da Ata da Sessão Pública do Pregão
Presencial nº 05/2018 e do Rol dos meios de comunicação em que foi publicado o Edital de Pregão Presencial
nº 05/2018, assim como outros elementos que entenda pertinentes.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Manifestação Técnica 0220/2018-7, constante dos presentes
autos.
À Secretaria Geral das Sessões para as comunicações devidas, promovendo-se todos os demais impulsos necessários, após, com a juntada de documentos e informações dos responsáveis, retornem os autos ao Relator para o regular impulso do processo.
É como decido.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01062/2018-7

INTERESSADO: GESTOR DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À
PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO – FAPES (JOSE ANTONIO BOF BUFFON)
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CITAÇÃO – DILIGÊNCIA
– PRAZO 30 DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial, referente ao Contrato de Concessão de Recursos n.
1073/2014 – Subvenção Econômica, celebrado entre a
FAPES e a empresa SALUTARIS – Instituto de Apoio à Pesquisa em Saúde e Ambiente, representada por seu Diretor Geral, Sr. Silvio César Machado dos Santos.
Cumpridas as diligências necessárias, a área técnica,
através da Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas, emitiu a Instrução Técnica Inicial 150/2018-5, sugerindo a citação dos responsáveis,
haja vista a suposta irregularidade contida no item 2.1
da sobredita Instrução Técnica Inicial, bem como pela comunicação de diligência a ser direcionada ao atual gestor da FAPES, para fins de esclarecimentos.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.
É o sucinto relatório.

PROCESSO TC: 02863/2017-2

DECIDO.

ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA

DETERMINO, nos termos do artigo 56, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e do artigo 157, II, do RITCEES, a CITAÇÃO da empresa SALUTARIS, por meio de
seu representante legal, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente a esta Corte de Contas documentos
e razões de justificativas que entenderem necessárias e/
ou recolham a importância devida, em razão do indício

JURISDICIONADO: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO – FAPES
RESPONSÁVEIS: SALUTARIS – PESQUISA, CONSULTORIA E
GESTÃO EM SAÚDE LTDA, SILVIO CÉSAR MACHADO DOS
SANTOS
www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 17 de julho de 2018

27

ATOS DOS RELATORES

de irregularidade constante do subitem 2.1, da Instrução Técnica Inicial 150/2018-5.

REPRESENTAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR À ÁREA
TÉCNICA PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.

tâncias e os elementos de convicção;

DETERMINO, ainda, com fundamento no artigo 358, inciso II do RITCEES, a EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE
DILIGÊNCIA ao atual gestor da Fundação de Amparo a
Pesquisa e Inovação do Espírito Santo - FAPES para que,
no prazo de 30 (trinta) dias, apresente a esta Corte de
Contas, os esclarecimentos solicitados no bojo destes
autos.

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

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

Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO, proveniente do Acórdão TC-1318/2017 Plenário, exarado nos
autos do Processo TC 8699/2015, que cancelou a Fiscalização autorizada pelo Termo de Designação 11/2016,
constante do Processo TC 8699/2015, em face da HRAS Hospital Doutor Roberto Arnizaut Silvares, relativamente a anulação de empenhos durante o exercício de 2014.

V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.

Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica Inicial 150/2018-5, constantes dos presentes autos.
Alerto, no entanto, à empresa ao agente responsável,
que a ausência de manifestação resulta na declaração de
sua revelia, nos termos do art. 157, § 7º, da Resolução
TC 261/2013.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para providências
quanto ao decidido.
É como decido.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Cuida, pois, a presente representação de pretensas irregularidades, referente a anulação de empenhos constante dos autos do Processo TC 8699/2015.
DA ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO:

ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – RE-

Compete ao Relator, nos termos do artigo 177, § 2º, do
Regimento Interno, a realização do juízo de admissibilidade da presente representação, nos termos em que
previstos no caput do art. 177 c/c arts. 182 e 186, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo - RITTCES, que dispõe sobre os requisitos de
admissibilidade para o seu conhecimento, in verbis:

PRESENTAÇÃO

[...]

JURISDICIONADO: HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES – HRAS

Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE

I – ser redigida com clareza;

E TRANSPARÊNCIA – SECONT

II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circuns-

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01063/2018-1
PROCESSO TC: 04540/2018-5
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III - estar acompanhada de indício de prova;

[...]
Art. 181. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude
do exercício do cargo, emprego ou função, bem como
os expedientes de outras origens que devam revestir-se
dessa forma, por força de lei específica.
Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:
[...]
V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;
VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
VII - unidades técnicas deste Tribunal;
VIII - as equipes no exercício do controle externo, nos
termos do art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal;
IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham conhecimento de irregularidades em virtude do
exercício do cargo ou de função que ocupem;
X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
[...]
Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia.
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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[...]
Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia. - g.n.
Em sendo assim, resta evidente que a presente Representação preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos dispositivos supracitados, com destaque
para a presença de informações sobre os fatos, elementos de convicção, indício de provas e qualificação do representado, sendo identificado o interesse público, motivo pelo qual se verifica a competência desta Egrégia
Corte de Contas para analisá-la, sendo este o foro adequado.
2. DO DISPOSITIVO:
Desse modo, CONHEÇO da representação intentada, na
forma do art. 177, § 2º c/c 181 e 186 do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013, e submeto os autos
à Secretaria Geral de Controle Externo - SEGEX, a fim de
que se promova, junto a Secretaria de Controle Externo
competente, a regular instrução destes autos.
É como decido.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01064/2018-6

REPRESENTANTE: GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL
DA PALHA (ZU-LANDA DE SANTOS DA RÓS MALACARNE)

Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo - RITTCES, que dispõe sobre os requisitos de admissibilidade para o seu conhecimento, in verbis:

REPRESENTAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR À ÁREA
TÉCNICA PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.

[...]

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO, formulada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha, perante este Egrégio Tribunal de Contas, face ao Poder Executivo
daquele Município, alegando, em síntese que, o referido
Município vem deixando de efetuar os repasses normais
e os aportes solicitados pelo Instituto para complemento da folha de pagamento.
Assim, o Eminente representante requer deste Egrégio
Tribunal de Contas que sejam apuradas as possíveis irregularidades apontadas.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Cuida, pois, a presente representação de pretensa irregularidade, tendo por embasamento, a inobservância de
repasse dos valores/aportes ao IPAS São Gabriel da Palha, por parte do Poder Executivo Municipal.

PROCESSO TC: 04552/2018-8

DA ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO:

ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO

Compete ao Relator, nos termos do artigo 177, § 2º, do
Regimento Interno, a realização do juízo de admissibilidade da presente representação, nos termos em que
previstos no caput do art. 177 c/c art. 186, do Regimento

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
Diário Oficial de Contas
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Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
[...]
Art. 181. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude
do exercício do cargo, emprego ou função, bem como
os expedientes de outras origens que devam revestir-se
dessa forma, por força de lei específica.
Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:
[...]
IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham conhecimento de irregularidades em virtude do
exercício do cargo ou de função que ocupem;
X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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[...]

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01065/2018-1

Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia.
[...]
Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia. - g.n.
Em sendo assim, resta evidente que a presente Representação preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos dispositivos supracitados, com destaque
para a presença de informações sobre os fatos, elementos de convicção, indício de provas e qualificação do representado, sendo identificado o interesse público, motivo pelo qual se verifica a competência desta Egrégia
Corte de Contas para analisá-la, sendo este o foro adequado.
2. DO DISPOSITIVO:
Desse modo, CONHEÇO da representação intentada, na
forma do art. 177, § 2º c/c 181 e 186 do RITCEES, aprova-

PROCESSO TC: 04588/2018-6
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA – SEAG
REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARÊNCIA – SECONT
REPRESENTAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR À ÁREA
TÉCNICA PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO, proveniente do Acórdão TC-1318/2017 Plenário, exarado nos autos
do Processo TC 8699/2015, que cancelou a Fiscalização autorizada pelo Termo de Designação 11/2016, constante do
Processo TC 8699/2015, em face da SEAG - Secretaria de
Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, relativamente a anulação de empenhos durante o exercício de 2014.

do pela Resolução TC nº 261/2013, e submeto os autos

A questão a ser decidida comporta decisão monocrática,
nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.

à Secretaria Geral de Controle Externo - SEGEX, a fim de

É o sucinto relatório.

que se promova, junto a Secretaria de Controle Externo

DECIDO.

competente, a regular instrução.

Cuida, pois, a presente representação de pretensas irregularidades, referente a anulação de empenhos constante
dos autos do Processo TC 8699/2015.

É como decido.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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caput do art. 177 c/c arts. 182 e 186, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo - RITTCES, que dispõe sobre os requisitos de admissibilidade para
o seu conhecimento, in verbis:
[...]
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
[...]
Art. 181. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades
de que tenham conhecimento em virtude do exercício do
cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de
outras origens que devam revestir-se dessa forma, por força de lei específica.
Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:
[...]
V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;

DA ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO:

VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;

Compete ao Relator, nos termos do artigo 177, § 2º, do Regimento Interno, a realização do juízo de admissibilidade da
presente representação, nos termos em que previstos no

VII - unidades técnicas deste Tribunal;

www.tce.es.gov.br

VIII - as equipes no exercício do controle externo, nos termos do art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal;
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IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício
do cargo ou de função que ocupem;
X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
[...]

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01066/2018-5
PROCESSOS
TC:
4, 05489/2006-6,
03641/2004-1

04733/2018-1,
00880/2006-7,

03956/201300864/2006-8,

ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

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

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

[...]

EMBARGOS DE declaração – CONHECER – ENCAMINHAR
À ÁREA TÉCNICA PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.

Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
- g.n.
Em sendo assim, resta evidente que a presente Representação preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos dispositivos supracitados, com destaque para a
presença de informações sobre os fatos, elementos de convicção, indício de provas e qualificação do representado,
sendo identificado o interesse público, motivo pelo qual se
verifica a competência desta Egrégia Corte de Contas para
analisá-la, sendo este o foro adequado.
2. DO DISPOSITIVO:
Desse modo, CONHEÇO da representação intentada, na
forma do art. 177, § 2º c/c 181 e 186 do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013, e submeto os autos à
Secretaria Geral de Controle Externo - SEGEX, a fim de que
se promova, junto a Secretaria de Controle Externo competente, a regular instrução destes autos.
É como decido.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

RECORRENTE: LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS

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

pretensa contradição e omissão constantes no Acórdão TC
– 257/2018, exarado nos autos do Processo TC 0880/2006,
deve, pois, o presente recurso ser analisado em cotejo com
a documentação constante dos autos.
DA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS:
Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso foi
protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de
04/06/2018, tendo o Acórdão recorrido, sido publicado no
Diário Oficial, em 29/05/2018, assim, nota-se a tempestividade do presente recurso, com supedâneo no Art. 411, §
2º, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração,
opostos pelo Sr. Luiz Paulo Vellozo Lucas, em face do Acórdão TC – 257/2018, exarado nos autos do Processo TC
0880/2006, que cuidou do Recurso de Reconsideração interposto pelo embargante.

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

O embargante aponta a existência de contradição e omissão quanto ao julgamento proferido no bojo do Recurso de
Reconsideração autuado nos autos do Proc. TC 0880/2006.

Ante o exposto, com fulcro no art. 167 da Lei Complemen-

Sendo assim, o Embargante, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado o Acórdão impugnado, arguindo o acolhimento de suas razões recursais.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas
para apreciação dos requisitos de admissibilidade, nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do
Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº
261/2013.
É o sucinto Relatório.
Decido.

DO DISPOSITIVO:
tar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade.
À Secretaria Geral de Controle Externo para os impulsos
necessários, encaminhando-se os presentes autos ao Núcleo de Controle Externo competente, tendo em vista o
pedido de atribuição de efeito modificativo, a fim de que
promova a instrução regular, em face dos atos e fatos constantes destes autos.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração de
Diário Oficial de Contas
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DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01067/2018-1
PROCESSO TC: 04890/2017-3
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
RESPONSÁVEL: REINALDO DE FREITAS CAPAZ
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REITERAR CITAÇÃO –
PRAZO DE 30 DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual, exercício de 2016, da Câmara Municipal de Mantenópolis, em que houve proposta de encaminhamento,
contida da Instrução Técnica Inicial – ITI 1313/2017-3, no
que se refere à CITAÇÃO dos agentes indicados na referida instrução para que, no prazo legal, apresentassem suas alegações de defesa.
Registre-se que foi determinada a citação dos responsáveis, através da Decisão Monocrática 1637/2017-7, tendo sido emitido os Termos de Citação 1941/2017-1 e
1942/2017-6.
Denota-se, do despacho 14487/2018-4, a informação
de não constar no Sistema e-tcees, documentação alguma protocolizada em alusão ao Termo de Citação nº
1941/2017, em nome do Senhor Reinaldo de Freitas Capaz, não tendo ele recebido a citação pessoalmente.

DECIDO.

DOR

Assim sendo, DETERMINO com fundamento no artigo
157, inciso III, e 359, inciso III, do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução TC 261/2013, a REITERAÇÃO
DA CITAÇÃO do Sr. Reinaldo de Freitas Capaz, para que,
no prazo de 30 (trinta) dias, apresente a esta Corte de
Contas, as justificativas/documentos e alegações de defesa, em face dos indícios de irregularidades apontados
no Relatório Técnico n. 870/2017 e na Instrução Técnica
Inicial n. 1313/2017, constantes destes autos.

JURISDICIONADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO – CISABES

Fica o responsável notificado de que poderá exercer sua
defesa por todos os meios em direito admitidos, e, querendo, exercer o direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327, § 1º, do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução TC 261/2013, quando do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente
publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, na forma do art. 101, da Resolução TC 261/2013.
Alerto, no entanto, ao agente responsável, que a ausência de manifestação resulta na declaração de sua revelia,
nos termos do art. 157, § 7º, da Resolução TC 261/2013.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para providências
quanto ao decidido.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01068/2018-4

RESPONSÁVEIS: LEONARDO
GOBBO FIGUEREDO

DEPTULSKI,

ROMERO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CITAÇÃO – REVELIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual,
referente ao exercício de 2016, do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo, sob a responsabilidade dos Srs. Leonardo Deptulski e Romero Gobbo
Figueredo.
Conforme Decisão Monocrática 1941/2017-1, da Ilustríssima Conselheira Márcia Jaccoud Freitas, foram os responsáveis supramencionados, citados para que no prazo de
30 (trinta) dias, apresentassem as justificativas sobre os indícios de irregularidades elencados no Relatório Técnico
0943/2017-9, manifestando-se o Sr. Romero Gobbo Figueredo, em 27/03/2018 (Protocolo nº 03860/2018-3).
Ato contínuo, o Núcleo de Controle de Documentos – NCD,
através do Despacho 17151/2018-3 informa que, não consta do Sistema de Controle de Documentos documentação
alguma enviada a esta Corte de Contas pelo Sr. Leonardo
Deptulski, referente ao Termo de Citação 2212/2017.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS informa, através do
Despacho 17634/2018-3, que o prazo para apresentação
de documentos referente à Decisão 1941/2017-1, venceu
em 06/04/2018.

A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.

PROCESSO TC: 05050/2017-9

A questão a ser decidida comporta decisão monocrática,
nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.

É o sucinto relatório.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENA-

É o sucinto relatório.
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DECIDO.
Desta maneira, necessária é a análise das informações
acostadas nestes autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE REVELIA:
Da análise do feito, constato ausência de atendimento ao
Termo de Citação 2212/2017-8, por parte do Sr. Leonardo
Deptulski, embora tenha sido citado, nos termos do art.
359, I, § 2º, inciso I, do Regimento Interno, Resolução TC
nº 261/2013, conforme se vê da contrafé 0516/2018-9 dos
presentes autos.
Acerca do assunto, o art. 157, § 7º da Resolução TC nº
261/2013, dispõe o seguinte, verbis:
Art. 157. Na fase de instrução, verificada irregularidade nas
contas, o Relator ou o Tribunal:
[...]
§ 7º O responsável que não atender à citação será considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. g.n.
Denota-se que a situação fática presente nos autos reflete
as disposições contidas no dispositivo legal sobredito.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, considerando o disposto no art. 157, § 7º
da Resolução - TC nº 261/2013, declaro REVEL o senhor Leonardo Deptulski, em todos os sentidos legais e regimentais in casu admitidos.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para cumprimento
quanto ao decidido.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

Diário Oficial de Contas

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01069/2018-9
PROCESSOS
TC:
03242/2016-8

05564/2018-2,

04890/2016-5,

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
RECORRENTE: VERA LÚCIA COSTA
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR À ÁREA TÉCNICA PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Vera Lúcia Costa, em face do Acórdão TC
084/2018 – Segunda Câmara, exarado nos autos do Processo TC 3242/2016, em apenso, que cuidou da Tomada
de Contas Especial realizada na Prefeitura Municipal de
Guaçuí, julgando irregular os atos apontados na instrução do feito, aplicando multa à recorrente.
A recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado o Acórdão guerreado, arguindo o acolhimento de suas razões recursais.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso de reconsideração foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de 20/06/2018, tendo o Acórdão recorrido, sido publicado no Diário Oficial, na data
de 22/05/2018, assim, tempestivo é o presente recurso,
na forma do § 2º do art. 405, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
Ademais, a recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Recurso de
Reconsideração, por estarem preenchidos os requisitos
de admissibilidade.
À Secretaria Geral de Controle Externo para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao
Núcleo de Controle Externo competente, a fim de que
promova a instrução regular, em face dos atos e fatos
constantes destes autos.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01070/2018-1

É o sucinto Relatório.

PROCESSO TC: 05578/2004-4

Decido.

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Em tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração
em apreço, necessário é analisar se presentes estão os
requisitos para seu processamento.
www.tce.es.gov.br
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RESPONSÁVEL: RUZERTE DE PAULA GAIGHER

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO
CHAVES

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

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
– 5º BIMESTRE DE 2004 – MULTA – ARQUIVAMENTO
SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de omissão do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, referente ao 5º bimestre de 2004, da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves,
sob a responsabilidade do Sr. Ruzerte de Paula Gaigher.
O Acórdão TC – 224/2005, aplicou multa pecuniária ao
gestor, Sr. Ruzerte de Paula Gaigher, no valor correspondente a 1.000 (mil) VRTE’s.
Infere-se da informação, de fl. 38, que o trânsito em
julgado do acórdão supracitado consumou-se, em
13/04/2005, sendo que a multa aplicada ao responsável, foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de
Dívida Ativa (CDA nº 8598/2005 – fl. 14 do Processo nº
32026013, em apenso).
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 do Regimento Interno do TCEES,
aprovado pela Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013,
o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da
execução do referido acórdão, pronunciou-se por meio
do Parecer 2669/2018-7, no qual consignou as medidas
adotadas para cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito de
responsabilidade, nos seguintes termos:
Diário Oficial de Contas

O Acórdão TC-224/2005[1] imputou a Ruzerte de Paula Gaigher multa pecuniária no valor correspondente a
1.000 (um mil) VRTE.
Infere-se da certidão às fls. 38 que o trânsito em julgado
do acórdão supracitado consumou-se em 13/04/2005,
haja vista que restou precluso o prazo para apresentação de recurso.
[...]
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 nº8598/2005 em observância ao instituto da prescrição.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título
executivo para fins de baixa de responsabilidade, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos
termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento do feito, conforme art.
www.tce.es.gov.br

330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES. - g.n.
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte
de Contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de medidas para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente
ao débito imputado ao gestor que, no seu entendimento, justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito/responsabilidade.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §
3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
em razão dos termos da Decisão Plenária TC 027/2017,
publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047,
p.02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em
julgado, até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017
– Edição nº 1032, p.75), houve delegação de competência aos relatores para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabendo a este Relator decidir nos presentes autos.
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do
débito/responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.
Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar,
a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação ou o cancelamento da
CDA/título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC e, com fulcro no
art. 288, § 3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo,
nos termos do art. 330, inciso IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade do Sr. Ruzerte de Paula
Diário Oficial de Contas

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

não constar no Sistema e-tcees, documentação alguma protocolizada em alusão ao Termo de Citação nº 1949/2017-8,
em nome da Senhora Ormi Buleriann Pereira, não tendo sido a mesma citada pessoalmente.

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

A questão a ser decidida comporta decisão monocrática,
nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.

Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01071/2018-6
PROCESSO TC: 05891/2017-1
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
JURISDICIONADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJA DA TERRA – FMSLT
RESPONSÁVEL: ORMI BULERIANN PEREIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REITERAR CITAÇÃO –
PRAZO DE 30 DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual,
exercício de 2016, do Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra, em que houve proposta de encaminhamento,
contida da Instrução Técnica Inicial – ITI 1249/2017-9, no
que se refere à CITAÇÃO do agente indicado na referida instrução para que, no prazo legal, apresentasse suas alegações de defesa.
Registre-se que foi determinada a citação da responsável,
através da Decisão Monocrática 1650/2017-2, tendo sido
emitido o Termo de Citação 1949/2017-8.

É o sucinto relatório.
DECIDO.
Assim sendo, DETERMINO com fundamento no artigo 157,
inciso III, e 359, inciso III, do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução TC 261/2013, a REITERAÇÃO DA CITAÇÃO
da Senhora Ormi Buleriann Pereira, para que, no prazo de
30 (trinta) dias, apresente a esta Corte de Contas, as justificativas/documentos e alegações de defesa, em face dos indícios de irregularidades apontados no Relatório Técnico n.
0823/2017-9 e na Instrução Técnica Inicial n. 01249/20179, constantes destes autos.
Fica a responsável notificada de que poderá exercer sua defesa por todos os meios em direito admitidos, e, querendo,
exercer o direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327, § 1º, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC 261/2013, quando do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na forma do art. 101, da Resolução TC 261/2013.
Alerto, no entanto, ao agente responsável, que a ausência
de manifestação resulta na declaração de sua revelia, nos
termos do art. 157, § 7º, da Resolução TC 261/2013.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para providências
quanto ao decidido.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

Denota-se, do despacho 22155/2018-3, a informação de
www.tce.es.gov.br
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DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01072/2018-1
PROCESSO TC: 06018/2017-2
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

ca, nos termos do art. 65, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
É o sucinto relatório.
DECIDO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CITAÇÃO – REVELIA.

Da análise do feito, constato ausência de atendimento
ao Termo de Citação 2261/2017-7, por parte do responsável, Sr. Osvaldo Sgulmaro, embora tenha sido citado,
nos termos do art. 359, I, § 2º, inciso I, do Regimento
Interno, Resolução TC nº 261/2013, conforme se vê da
contrafé 609/2018-1 dos presentes autos.

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

Acerca do assunto, o art. 157, § 7º da Resolução TC nº
261/2013, dispõe o seguinte, verbis:

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2016, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, sob a responsabilidade dos Srs. Osvaldo Sgulmaro e Alexandre Elias
Aboumrade.

Art. 157. Na fase de instrução, verificada irregularidade
nas contas, o Relator ou o Tribunal:

JURISDICIONADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
RESPONSÁVEIS: OSVALDO SGULMARO, ALEXANDRE
ELIAS ABOUMRADE

Conforme Decisão Monocrática 1721/2017-9, foram os
responsáveis supramencionados, citados para que no
prazo de 30 (trinta) dias, apresentassem as justificativas
sobre os indícios de irregularidades elencados na Instrução Técnica Inicial 1282/2017-1.
Denota-se, do despacho 22170/2018-8, a informação
de não constar no Sistema e-tcees, documentação alguma protocolizada em alusão ao Termo de Citação nº
2261/2017-1, em nome do Senhor Osvaldo Sgulmaro.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS informa, através do
Despacho 26167/2018-3, que o prazo para apresentação
de documentos referente à Decisão 1721/2017-9, venceu em 16/05/2018.

[...]
§ 7º O responsável que não atender à citação será considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. g.n.
Denota-se que a situação fática presente nos autos reflete as disposições contidas no dispositivo legal sobredito.
Assim sendo, considerando o disposto no art. 157, § 7º
da Resolução - TC nº 261/2013, declaro REVEL o Senhor
Osvaldo Sgulmaro em todos os sentidos legais e regimentais in casu admitidos.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para cumprimento
quanto ao decidido.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

A questão a ser decidida comporta decisão monocrátiDiário Oficial de Contas
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DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01073/2018-5
PROCESSO TC: 10321/2016-4
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
JURISDICIONADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PEDRO CANÁRIO – IPASPEC
RESPONSÁVEL: LUIZ AUGUSTO BRUNELLI, CLEIDIOMAR
DA CRUZ PEREIRA, JEDEIAS JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR,
JOSENETE BRITO SILVA, ANTÔNIO WILSON FIOROT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CITAÇÃO – REVELIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual,
referente ao exercício de 2015, do Instituto de Previdência Social do Município de Pedro Canário, sob a responsabilidade dos Srs. Cleidiomar da Cruz Pereira, Jedeias
José dos Santos Junior, Luiz Augusto Brunelli, Antônio
Wilson Fiorot e Josenete Brito Silva.
Conforme Decisão Monocrática 1326/2017-1, foram os
responsáveis supramencionados, citados para que no
prazo de 30 (trinta) dias, apresentassem as justificativas
sobre os indícios de irregularidades elencados na Instrução Técnica Inicial 0860/2017-1.
Ato contínuo, o Núcleo de Controle de Documentos –
NCD, através do Despacho 19729/2018-9 informa que,
não consta do Sistema de Controle de Documentos documentação alguma enviada a esta Corte de Contas pelos responsáveis supramencionados.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS informa, através do
Despacho 20322/2018-1, que o prazo para apresentação
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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de documentos referente à Decisão 1326/2017-1, venceu em 04/04/2018.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Desta maneira, necessária é a análise das informações
acostadas nestes autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE REVELIA:
Da análise do feito, constato ausência de atendimento aos Termos de Citação 1459/2017, 1460/2017,
1461/2017, 1462/2017 e 1463/2017, por parte dos responsáveis, embora tenham sido citados, nos termos do
art. 359, I, § 2º, inciso I, do Regimento Interno, Resolução
TC nº 261/2013, conforme se vê da contrafé 0516/20189 dos presentes autos.
Acerca do assunto, o art. 157, § 7º da Resolução TC nº
261/2013, dispõe o seguinte, verbis:
Art. 157. Na fase de instrução, verificada irregularidade
nas contas, o Relator ou o Tribunal:
[...]
§ 7º O responsável que não atender à citação será considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. g.n.
Denota-se que a situação fática presente nos autos reflete as disposições contidas no dispositivo legal sobredito.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, considerando o disposto no art. 157, § 7º
da Resolução - TC nº 261/2013, declaro REVEL o Senhores Cleidiomar da Cruz Pereira, Jedeias José dos Santos
Diário Oficial de Contas

Junior, Luiz Augusto Brunelli, Antônio Wilson Fiorot e a
Sra. Josenete Brito Silva, em todos os sentidos legais e
regimentais in casu admitidos.

so, para que seja reformado o Acórdão guerreado, arguindo o acolhimento de suas razões recursais, bem como considerar regulares as contas.

À Secretaria Geral das Sessões - SGS para cumprimento
quanto ao decidido.

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

Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

É o sucinto Relatório.
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01084/2018-3
PROCESSOS TC: 02782/2018-1, 04279/2012-1
ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
RECORRENTE: EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
INTERESSADOS: TACIANA PASOLINI MAGALHÃES, ALBINA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR À ÁREA TÉCNICA PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Edson Figueiredo Magalhães, em face do
Acórdão TC – 1121/2017, exarado nos autos do Processo TC 4279/2012, que rejeitou as razões de justificativas apresentadas pelo recorrente, julgando irregulares
suas contas, condenando-o em ressarcimento ao erário no valor de R$ 782.164,67, sendo a quantia de R$
312.611,67 em solidariedade com a sociedade empresária Albina Conservação e Serviços Técnicos Ltda.
O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurwww.tce.es.gov.br

Decido.
Em tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração
em apreço, necessário é analisar se presentes estão os
requisitos para seu processamento.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso de reconsideração foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de 22/3/2018, tendo o Acórdão recorrido, sido publicado no Diário Oficial, na data
de 20/2/2018. Assim, tempestivo é o presente recurso,
na forma do § 2º do art. 405, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Recurso de
Reconsideração, por estarem preenchidos os requisitos
de admissibilidade.
À Secretaria Geral de Controle Externo para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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Núcleo de Controle Externo competente, a fim de que
promova a instrução regular, em face dos atos e fatos
constantes destes autos.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01085/2018-8
PROCESSOS
TC:
03111/2018-6,
02407/2015-1, 02406/2015-7

03858/2016-5,

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
RECORRENTE: VERA LÚCIA COSTA
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR À ÁREA TÉCNICA PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Vera Lúcia Costa, em face do Parecer Prévio
TC – 159/2017-8, constante do Processo TC 3858/20165, em apenso, que rejeitou a Prestação de Contas Anual
da recorrente, relativa ao exercício de 2015, Prefeita do
Município de Guaçuí à época.
A recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado o Parecer Prévio guerreado,
arguindo o acolhimento de suas razões recursais, bem
como considerar regulares as contas.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ReDiário Oficial de Contas

solução TC nº 261/2013.
É o sucinto Relatório.
Decido.
Em tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração
em apreço, necessário é analisar se presentes estão os
requisitos para seu processamento.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso de reconsideração foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de 11/4/2018, tendo o parecer
prévio recorrido, sido publicado no Diário Oficial, na data de 13/3/2018. Assim, tempestivo é o presente recurso, na forma do § 2º do art. 405, do Regimento Interno,
Resolução TC nº 261/2013.
Ademais, a recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Recurso de
Reconsideração, por estarem preenchidos os requisitos
de admissibilidade.
À Secretaria Geral de Controle Externo para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao
Núcleo de Controle Externo competente, a fim de que
promova a instrução regular, em face dos atos e fatos
constantes destes autos.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

www.tce.es.gov.br

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01086/2018-2
PROCESSOS TC: 03022/2012-2, 02901/2018-2
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
RESPONSÁVEIS: MÁRCIO JOSÉ PEREIRA MARTINS, VICTOR BELIZÁRIO COUTO
AUDITORIA ORDINÁRIA – MULTA – ARQUIVAMENTO
SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária, realizada na Prefeitura Municipal de Piúma, em razão de indícios de irregularidades, na execução de convênio de
transporte escolar firmado pelo Poder Executivo Municipal, no exercício de 2011.
O Acórdão TC – 1179/2014 – Plenário, aplicou multa pecuniária ao Sr. Márcio José Pereira Martins, no valor correspondente a 2.000 (dois mil) VRTE’s, bem como ao Sr.
Victor Belizário Couto, no valor correspondente a 1.000
(mil) VRTE’s.
Infere-se da Certidão, de fl. 287, que o trânsito em
julgado do acórdão supracitado consumou-se, em
15/06/2015, sendo que as multas aplicadas aos responsáveis foram inscritas em Dívida Ativa, conforme Certidões de Dívida Ativa (CDA nº 4921/2015 – fl. 36 do Processo nº 71567216/2015 e CDA nº 4920/2015 – fl. 36 do
Processo nº 71566988/2015, ambos, em apenso).
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 do Regimento Interno do TCEES,
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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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 2901/2018-7, no qual consignou as medidas
adotadas para cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito de
responsabilidade, nos seguintes termos:
EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso
de suas atribuições institucionais, manifesta-se nos seguintes termos.
O Acórdão TC- 1179/2014 - Plenário[1] condenou Lenilce Carvalho Barreto e Márcio José Pereira Martins
em multa pecuniária no valor correspondente a 2.000
(dois mil) VRTE, cada, e imputou a Victor Belisário Couto multa pecuniária no valor correspondente a 1.000
(um mil) VRTE.
[..]
A Decisão-252/2018[2] concedeu quitação a Lenilce
Carvalho Barreto em razão do recolhimento damulta
aplicada pelo v. acordão condenatório.
Lado outro, verifica-se que as multas imputadas a Márcio José Pereira e Victor Belisário Couto foram inscritas em Dívida Ativa – Certidão de Dívida Ativa (n°
4921/2015 e nº 4920/2015, respectivamente), pela
Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, e posteriormente protestadas extrajudicialmente pela Procuradoria-Geral do Estado, conforme protocolos 274136 e
365312.
[...]
Diário Oficial de Contas

Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual
deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se à baixa do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal
de Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade de Márcio José Pereira e Victor Belisário
Couto, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES. – g.n
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte
de Contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de medidas para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente
aos débitos imputados aos responsáveis que, no seu enwww.tce.es.gov.br

tendimento, justificam o arquivamento deste feito sem
baixa do débito/responsabilidade.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §
3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
em razão dos termos da Decisão Plenária TC 027/2017,
publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047,
p.02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em
julgado, até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017
– Edição nº 1032, p.75), delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe a este Relator decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do
débito/responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências adminisTerça-feira, 17 de julho de 2018
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trativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.
Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar,
a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação ou o cancelamento da
CDA/título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC e, com fulcro no
art. 288, § 3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo,
nos termos do art. 330, inciso IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade dos Srs. Márcio José Pereira Martins e Victor Belizário Couto, ressaltando-se que
o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer
tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o
recolhimento do débito para as medidas de direito.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros, conforme solicitado.

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01087/2018-7
PROCESSOS TC: 02326/2018-6, 03062/2013-5

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

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

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

de reconsideração foi protocolizado neste Egrégio Tribu-

RECORRENTE: ODAEL SPADETO

Prévio recorrido, sido publicado no Diário Oficial, na da-

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR À ÁREA TÉCNICA PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.

ta de 19/02/2018, assim, tempestivo é o presente recur-

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

Resolução TC nº 261/2013.

Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Odael Spadeto, em face do Parecer Prévio TC
00152/2017-6, constante do Processo TC 3062/2013-5,
que recomendou a rejeição das Contas Anual da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, relativa ao exercício de 2012.
O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado o Parecer Prévio guerreado,
arguindo o acolhimento de suas razões recursais, bem
como sejam afastadas as irregularidades apontadas no
Processo TC 3062/2013-5.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.

Vitória, 03 de julho de 2018

É o sucinto Relatório.

MARCO ANTONIO DA SILVA

Decido.

RELATOR

Diário Oficial de Contas

requisitos para seu processamento.

Em tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração
em apreço, necessário é analisar se presentes estão os
www.tce.es.gov.br

nal de Contas na data de 05/03/2018, tendo o Parecer

so, na forma do § 2º do art. 405, do Regimento Interno,
Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Recurso de
Reconsideração, por estarem preenchidos os requisitos
de admissibilidade.
À Secretaria Geral de Controle Externo para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao
Núcleo de Controle Externo competente, a fim de que
promova a instrução regular, em face dos atos e fatos
constantes destes autos.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

Terça-feira, 17 de julho de 2018
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DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01088/2018-1

É o sucinto relatório.

PROCESSO TC: 06971/2013-4

DECIDO.

ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

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

RESPONSÁVEIS: MARIO BRUNO HINGST MANZOLILLO E
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIFUSÃO SOCIAL

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE REVELIA:

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CITAÇÃO – REVELIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial, proveniente do Acórdão TC 351/2013, exarado nos
autos do Processo TC 3584/2007, para fins de apuração
das irregularidades apontadas no Contrato de Prestação
de Serviço 222/2001, firmado entre a Prefeitura Municipal de Aracruz e o Instituto Brasileiro de Difusão Universitária – IBDS.
Cumpridas as diligências necessárias, a Ilustríssima Conselheira Márcia Jaccoud Freitas, determinou por meio
da Decisão Monocrática 2064/2017-1, a citação por edital dos responsáveis, para que no prazo de 30 (trinta)
dias, apresentassem as justificativas sobre os indícios
de irregularidades elencados na Instrução Técnica Inicial
0020/2017-3.
Ato contínuo, o Núcleo de Controle de Documentos –
NCD, através do Despacho 31110/2018-5 informa que,
não consta do Sistema de Controle de Documentos documentação alguma enviada a esta Corte de Contas pelos responsáveis Sr. Mario Bruno Hingst Manzolillo e do
Instituto Brasileiro de Difusão Social.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.
Diário Oficial de Contas

Da análise do feito, constato ausência de atendimento ao
Edital de Citação publicado no Diário Oficial 0151/20181, por parte, do Sr. Mario Bruno Hingst Manzolillo e do
Instituto Brasileiro de Difusão Social, embora tenham
sido citados, nos termos do art. 359, inciso III, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
Acerca do assunto, o art. 157, § 7º da Resolução TC nº
261/2013, dispõe o seguinte, verbis:
Art. 157. Na fase de instrução, verificada irregularidade
nas contas, o Relator ou o Tribunal:
[...]
§ 7º O responsável que não atender à citação será considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. g.n.
Denota-se que a situação fática presente nos autos reflete as disposições contidas no dispositivo legal sobredito.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, considerando o disposto no art. 157, §
7º da Resolução - TC nº 261/2013, declaro REVÉIS o Sr.
Mario Bruno Hingst Manzolillo e o Instituto Brasileiro
de Difusão Social, em todos os sentidos legais e regimentais in casu admitidos.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para cumprimento
quanto ao decidido.
Após, sejam os autos encaminhados à Secretaria Geral
www.tce.es.gov.br

de Controle Externo – SEGEX para que providencie a manifestação técnica pelo Núcleo de Controle Externo competente, nos termos regimentais, observando-se os termos do artigo 324, do Regimento Interno, Resolução TC
261/2013.
Vitória, 03 de julho de 2018.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01089/2018-6
PROCESSOS TC: 00962/2018-5, 03070/2013-1
ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
INTERESSADO: JAVAN DE OLIVEIRA SILVA
RECORRENTE: MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS (LUCIANO VIEIRA)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – NOTIFICAR PARA
APRESENTAR CONTRARRAZÕES – ENCAMINHAR PARA
INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTIUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, em face do Acórdão TC – 1094/2017 que
acolheu a prejudicialidade do processamento do incidente de inconstitucionalidade e do Parecer Prévio TC
– 115/2017, que recomendou ao Legislativo Municipal
à aprovação da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Ibitirama, relativa ao exercício de 2012,
constantes do Processo TC 3070/2013-1, em apenso.
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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Denota-se que o presente recurso foi conhecido, nos termos da Decisão Monocrática nº 00987/2018-1, tendo o
Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas,
através do Despacho 32.063/2018-6, opinado pela notificação do Recorrido, no sentido de este apresente suas contrarrazões.

mentos que entender necessários, em face do Recurso

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01090/2018-9

de Reconsideração interposto pelo Ministério Público Es-

PROCESSO TC: 11745/2014-6

pecial de Contas, com o fito de reformar os termos do v.
Acórdão TC nº 1094/2017 e do v. Parecer Prévio TC nº

ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO

115/2017, então atacados;

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

DETERMINO, ainda, no sentido de que seja encaminha-

RESPONSÁVEIS: ROGERIO CRUZ SILVA, ML PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA-ME

do ao Sr. Javan de Oliveira Silva, cópia do Recurso de

REPRESENTANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

É o sucinto Relatório.

Reconsideração, juntamente com o respectivo Termo de

Decido.

Notificação.

REPRESENTAÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – PRAZO DE 30
DIAS.

Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para providências, na forma do artigo 402, I, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.

Em tendo sido interposto o Recursos de Reconsideração,
necessário é notificar a parte recorrida para apresentar
suas contrarrazões.

Findo o prazo concedido ao notificado, encaminhem-se
os presentes autos à Secretaria Geral de Controle Exter-

Ademais, cabe ressaltar que o presente recurso foi interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, devendo ser aplicado o disposto constante do artigo 402, inciso
I, da Resolução TC nº 261/2013, litteris:

no - SEGEX para instrução quanto ao mérito deste ex-

[...]

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos neces-

Art. 402. Interposto o recurso pelo Ministério Público
junto ao Tribunal, serão notificados os demais interessados para se manifestarem, nos termos do art. 156 da
Lei Orgânica do Tribunal, nos seguintes prazos:

sários.

I - trinta dias, nos casos de pedido de reexame e recurso
de reconsideração; - g.n.

cursos e Consultas, a fim de que promova a instrução re-

(...)
DETERMINO, com fundamento no inciso I, do artigo 402,
da Resolução TC nº 261/2013, a NOTIFICAÇÃO do Sr. Javan de Oliveira Silva, então Prefeito Municipal de Ibitirama, no exercício de 2012, para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente contrarrazões e docuDiário Oficial de Contas

pediente recursal, junto ao Núcleo de Controle Externo
competente.

Após o decurso do prazo supracitado, encaminhe-se, os
presentes autos ao Núcleo de Controle Externo de Re-

gular, em face dos atos e fatos constantes destes autos.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação, em que
houve proposta de encaminhamento, contida da Instrução Técnica Inicial – ITI 00937/2017-3, no que se refere
à CITAÇÃO do agente indicado na referida instrução para que, no prazo legal, apresentasse suas alegações de
defesa.
Registre-se que foi determinada a citação da responsável, através da Decisão Monocrática 01290/2017-6, tendo sido emitido o Termo de Citação 01397/2017-1, para
a pessoa jurídica ML Produções Artísticas Ltda.
Denota-se, às folhas 273-274, que a empresa ML Produções Artísticas Ltda. não foi citada, tendo sido o Termo
de Citação 01397/2017-1 e documentos devolvidos pelos Correios como endereço insuficiente.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
DECIDO.

www.tce.es.gov.br
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Assim sendo, DETERMINO com fundamento no artigo
157, inciso III, e 359, inciso III, do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução TC 261/2013, a CITAÇÃO por
edital da pessoa jurídica ML Produções Artísticas Ltda.,
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente a esta Corte de Contas, as justificativas/documentos e alegações de defesa, em face dos indícios de irregularidades
indicados na Instrução Técnica Inicial – ITI 00937/2017-3.
Integra esta decisão, a Instrução Técnica Inicial ITI
00937/2017-3, constante dos presentes autos.
Fica a responsável notificada de que poderá exercer sua
defesa por todos os meios em direito admitidos, e, querendo, exercer o direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327, § 1º, do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução TC 261/2013, quando do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente
publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, na forma do art. 101, da Resolução TC 261/2013.
Alerto, no entanto, ao agente responsável, que a ausência de manifestação resulta na declaração de sua revelia,
nos termos do art. 157, § 7º, da Resolução TC 261/2013.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para providências
quanto ao decidido.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

Diário Oficial de Contas

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01091/2018-3

requisitos para seu processamento.

PROCESSOS TC: 02958/2018-2, 03487/2013-6

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

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

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
TERESA

so de reconsideração foi protocolizado neste Egrégio Tri-

RECORRENTE: GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

dão recorrido, sido publicado no Diário Oficial, na data

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR À ÁREA TÉCNICA PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.

de 26/02/2018. Assim, tempestivo é o presente recurso,

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

solução TC nº 261/2013.

Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Gilson Antônio de Sales Amaro, em face do
Parecer Prévio TC – 153/2017, constante do Processo TC
3487/2013, em apenso, que rejeitou a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, relativa ao exercício de 2012, sob a gestão do recorrente.

parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos

O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado o Parecer Prévio guerreado,
arguindo o acolhimento de suas razões recursais, bem
como considerar regulares as contas relativas ao exercício de 2012.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto Relatório.
Decido.
Em tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração
em apreço, necessário é analisar se presentes estão os
www.tce.es.gov.br

bunal de Contas na data de 28/03/2018, tendo o acór-

na forma do § 2º do art. 405, do Regimento Interno, ReAdemais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Recurso de
Reconsideração, por estarem preenchidos os requisitos
de admissibilidade.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos à Secretaria Geral de Controle Externo junto ao Núcleo de Controle Externo competente, a fim de que promova a instrução regular, em face dos atos e fatos constantes destes autos.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

Terça-feira, 17 de julho de 2018
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DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01092/2018-8
PROCESSOS TC: 01677/2018-5, 03157/2011-1
ASSUNTO: PEDIDO DE REEXAME
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
INTERESSADOS: BRUNO RODRIGUES LORENZUTTI, LOURIVAL JOSÉ TEIXEIRA FILHO, JOCIANE FROKLICH SANTANA
RECORRENTE: MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS (LUCIANO VIEIRA)
PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – NOTIFICAR PARA
APRESENTAR CONTRARAZÕES – PRAZO 30 DIAS - ENCAMINHAR À ÁREA TÉCNICA PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTIUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os autos de Pedido de Reexame, interposto pelo
Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, em face do Acórdão TC – 1173/2017, exarado nos autos do Processo TC 3157/2011.
O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado o Acórdão guerreado, arguindo o acolhimento de suas razões recursais, bem como considerar o preenchimento dos requisitos necessários.

Decido.

dial, constante dos presentes autos.

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

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

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Da análise dos autos, verifica-se que o presente pedido
de reexame foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de
Contas na data de 20/02/2018, iniciando a contagem do
prazo recursal, conforme preconiza o parágrafo único, do
art. 360, do RITCEES, na data de 29/11/2017, assim, considerando que os prazos processuais foram suspensos
entre a data de 21/12/2017 a 21/01/2018, nos termos
do art. 3º da Decisão Plenária TC nº 14/2016, bem como
o que disciplina o art. 157 da LC 621/2013, tempestivo é
o presente recurso, na forma do art. 408, do Regimento
Interno, Resolução TC nº 261/2013.
Ademais, a recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Recurso de
Pedido de Reexame, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade.

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

DETERMINO, ainda, em observância aos princípios do
contraditório e ampla defesa, conforme preconiza o art.
148 c/c o art. 300, ambos, do RITCEES, a NOTIFICAÇÃO
dos Sres. Lourival José Teixeira Filho, Bruno Rodrigues
Lorenzutti e da Sra. Jociane Froklich Santana, para, no
prazo de 30 dias, querendo, apresentarem suas contrarrazões, em face do Pedido de Reexame interposto.

É o sucinto Relatório.

Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da exor-
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Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01093/2018-2
PROCESSOS TC: 01624/2018-3, 05373/2013-5
ASSUNTO: RECUSO DE RECONSIDERAÇÃO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO
RIO NOVO
INTERESSADOS: LAN RENTAL LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME, MARIO DE FREITAS, AGRO PEÇAS LTDA - ME, SUPER S. LTDA - ME, EDSON SOARES BENFICA
JUNIOR, EDSON SOARES BENFICA, MARIO DE FREITAS ME, GVS CONSTRUÇÕES URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP - ME, SERGIO PAULO DE OLIVEIRA
RECORRENTE: VS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – ENCAMINHAR À ÁREA TÉCNICA PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pela VS Assessoria e Consultoria LTDA - ME, em
face do Acórdão TC 1231/2017, constante do Processo TC 05373/2013-5, em apenso, que imputou-lhe, soTerça-feira, 17 de julho de 2018
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lidariamente, o ressarcimento ao erário Municipal de
29.217,76 VRTE’s.
O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado o acórdão guerreado,
arguindo o acolhimento de suas razões recursais, bem
como sejam julgadas improcedentes as irregularidades
apontadas no Processo TC 05373/2013-5.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto Relatório.
Decido.
Em tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração
em apreço, necessário é analisar se presentes estão os
requisitos para seu processamento.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso de reconsideração foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de 19/02/2018, tendo o acórdão recorrido, sido publicado no Diário Oficial, na data
de 19/12/2017. Assim, considerando que os prazos processuais foram suspensos entre a data de 21/12/2017 a
21/01/2018, nos termos do art. 3º da Decisão Plenária
TC nº 14/2016, tempestivo é o presente recurso, na forma do § 2º do art. 405, do Regimento Interno, Resolução
TC nº 261/2013.
Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
Diário Oficial de Contas

2. DO DISPOSITIVO:

sentação encaminhada pelo Recorrente.

Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Recurso de
Reconsideração, por estarem preenchidos os requisitos
de admissibilidade.

O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado o Acórdão guerreado, arguindo o acolhimento de suas razões recursais, bem como por considerar o preenchimento dos requisitos necessários.

À Secretaria Geral de Controle Externo para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao
Núcleo de Controle Externo competente, a fim de que
promova a instrução regular, em face dos atos e fatos
constantes destes autos.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

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

PROCESSOS TC: 03823/2018-8, 03792/2014-3

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

ASSUNTO: PEDIDO DE REEXAME

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

JURISDICIONADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-ES

Da análise dos autos, verifica-se que o presente pedido
de reexame foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de
Contas na data de 07/05/2018, iniciando-se a contagem
do prazo recursal, conforme preconiza o parágrafo único,
do art. 360 c/c o art. 362, inciso V, ambos, do RITCEES,
em 20/03/2018, observando-se o que disciplina o art.
157, da LC 621//12, assim, tempestivo é o presente recurso, na forma do art. 408, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01094/2018-7

INTERESSADOS: JOÃO FELICIO SCARDUA, ROSANY SCARPATI RIGUETTI, ROSANE GIUBERTI
RECORRENTE: MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS (LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA)
PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – NOTIFICAR – PRAZO 30 DIAS - ENCAMINHAR PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTIUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os autos de Pedido de Reexame interposto pelo
Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, em face do Acórdão TC – 055/2018 - Plenário, constante do Processo TC 3792/2014, que tratou da Reprewww.tce.es.gov.br

Ademais, a recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 166 da Lei CompleTerça-feira, 17 de julho de 2018
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mentar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Pedido de
Reexame, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade.

PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 4° BIMESTRE DE
2004 – MULTA – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.

Ruzerte da Paula Gaugher em multas pecuniárias nos
valores correspondentes a 1.000 (um mil) VRTE e 3.000
(três mil) VRTE, nesta ordem.

DETERMINO, ainda, em observância aos princípios do
contraditório e ampla defesa, conforme preconiza o art.
148 c/c o art. 300, ambos, do RITCEES, a NOTIFICAÇÃO
da Sra. Rosane Giuberti e do Sr. João Felício Scárdua,
bem como do atual Diretor do Departamento Estadual
de Trânsito do Espírito Santo - Detran-ES, para, no prazo
de 30 dias, querendo, apresentarem suas contrarrazões,
em face do Pedido de Reexame interposto.

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

[...]

Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da exordial, constante dos presentes autos.
À Secretaria Geral de Controle Externo para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao
Núcleo de Controle Externo competente, a fim de que
promova a instrução regular, em face dos atos e fatos
constantes destes autos.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

Tratam os presentes autos de omissão na Prestação de
Contas Bimestral, referente ao 4º bimestre de 2004, da
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, sob a responsabilidade do Sr. Ruzerte de Paula Gaigher.
O Acórdão TC – 995/2004 e Acordão TC 197/2005, aplicaram, respectivamente, multa pecuniária ao gestor, Sr.
Ruzerte de Paula Gaigher, no valor correspondente a
1.000 (mil) VRTE’s e 3.000 (três mil) VRTE’s.
Infere-se das informações, de fl. 18 e 44, que o trânsito em julgado dos acórdãos supracitados consumou-se,
respectivamente, em 06/01/2005 e 13/04/2005, sendo
que a primeira multa aplicada ao gestor foi inscrita em
Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº
6393/2005 – fl. 15 do Processo nº 30822491/2005, em
apenso).

As multas imputadas foram inscritas em Dívida Ativa
– Certidão de Dívida Ativa nº 6393/2005 e 6392/2005,
pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ e, em
seguida, foi ajuízada a ação de execução fiscal n°
024.06.034314-2 pertinente à última CDA, pela Procuradoria-Geral do Estado, em face do responsável inadimplente, cujo objeto constitui a cobrança da multa
instituída pelo Acórdão TC-197/2005.
[...]
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 03/04
que a Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet, informa sobre a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº 6393/2005 em observância ao instituto da prescrição.
Lado outro, nota-se às fls. 70 que a Procuradoria-Geral
do Estado ajuizou a ação de n° 024.06.034314-2 para a
cobrança da multa imposta pelo Acórdão TC-197/2005,
encontrando-se, neste estágio, a satisfação do crédito
na pendência de um provimento judicial favorável, não
sindicável por este órgão do Ministério Público de Contas.

RESPONSÁVEL: RUZERTE DE PAULA GAIGHER

Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 do Regimento Interno do TCEES,
aprovado pela Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013,
o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da
execução do referido acórdão, pronunciou-se por meio
do Parecer 2848/2018-1 (fls. 88/90), no qual consignou
as medidas adotadas para cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR

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.

CHAVES

Os Acórdãos TC-995/2004 e TC-197/2005 condenaram

[...]

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01096/2018-6
PROCESSO TC: 04740/2004-1
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

Diário Oficial de Contas
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Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.– g.n
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte
de Contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de medidas para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente
ao débito imputado ao gestor que, no seu entendimento, justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito/responsabilidade.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §
3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
em razão dos termos da Decisão Plenária TC 027/2017,
publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047,
p.02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em
julgado, até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017
– Edição nº 1032, p.75), delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da maDiário Oficial de Contas

téria, cabe a este Relator decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do
débito/responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.
Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar,
a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação ou o cancelamento da
CDA/título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC e, com fulcro no
art. 288, § 3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo,
nos termos do art. 330, inciso IV do RITCEES, sem baiwww.tce.es.gov.br

xa do débito/responsabilidade do Sr. Ruzerte de Paula
Gaigher, ressaltando-se que o desarquivamento poderá
ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as
medidas de direito.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros, conforme solicitado.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01097/2018-1
PROCESSO TC: 00848/2004-2
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO
CHAVES
RESPONSÁVEL: JOB NASCIMENTO IGREJA
INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2° SEMESTRE DE 2003 –
ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de omissão do Relatório de
Gestão Fiscal, referente ao 2º semestre de 2003, da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, sob a responsabilidade do Sr. Job Nascimento Igreja.
O Acórdão TC – 310/2004, constante nestes autos, aplicou multa pecuniária ao gestor, Sr. Job Nascimento IgreTerça-feira, 17 de julho de 2018
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ja, no valor correspondente a 1.000 (mil) VRTE’s.
Infere-se da informação, de fl. 47, que o trânsito em
julgado do acórdão supracitado consumou-se, em
30/06/2004, sendo que a multa imputada ao responsável foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de
Dívida Ativa (CDA nº 9028/2004 – fl. 20 do Processo nº
28091051, em apenso).
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 do Regimento Interno do TCEES,
aprovado pela Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013,
o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da
execução do referido acórdão, pronunciou-se por meio
do Parecer 2817/2018-5 (fls. 70/72), no qual consignou
as medidas adotadas para cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR
O MINISTÉRIOPÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no
uso de suas atribuições institucionais, manifesta-se nos
seguintes termos.
O Acórdão TC-310/2004 imputou a Job Nascimento Igreja multa pecuniária no valor correspondente a
1.000 (um mil) VRTE.
Infere-se da certidão às fls. 47 que o trânsito em julgado
do acórdão supracitado consumou-se em30/06/2004,
haja vista que restou precluso o prazo para apresentação de recurso.
[...]
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 03/04
que a Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofíDiário Oficial de Contas

cio deste Parquet, informa quanto à inviabilidade do
protesto extrajudicial da CDA nº9028/2004 em observância ao instituto da prescrição.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título
executivo para fins de baixa de responsabilidade, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos
termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES - g.n.
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte
de Contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de medidas para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente
ao débito imputado ao gestor que, no seu entendimento, justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito/responsabilidade.
www.tce.es.gov.br

1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §
3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
em razão dos termos da Decisão Plenária TC 027/2017,
publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047,
p.02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em
julgado, até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017
– Edição nº 1032, p.75), houve delegação de competência aos relatores para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabendo a este Relator decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do
débito/responsabilidade.
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,
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.

DO CHAVES

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

RECORRENTE: RUZERTE DE PAULA GAIGHER

2. DO DISPOSITIVO:

Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Ruzerte de Paula Gaigher, em face do Acórdão TC 535/2004, constante do Processo TC
2828/2004, em apenso, que aplicou-lhe multa pecuniária, no valor de 1.000 (mil) VRTE’s.

Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC e, com fulcro no
art. 288, § 3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo,
nos termos do art. 330, inciso IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade do Sr. Job Nascimento Igreja, ressaltando-se que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros, conforme solicitado.

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – NEGADO PROVIMENTO – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:

Ato contínuo, o Acórdão TC – 059/2006, fl. 22 destes autos, negou provimento ao presente recurso, mantendo-se os termos do Acórdão TC 535/2004.
Infere-se da Certidão, de fl. 49, que o prazo para interposição de recurso do acórdão supracitado consumou-se,
em 09/02/2006, sendo que a multa aplicada ao gestor
foi inscrita em Dívida Ativa (CDA nº 1533/2006, fl. 26, do
Processo 33519919/2006, em apenso).

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 do Regimento Interno do TCEES,
aprovado pela Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013,
o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da
execução do referido acórdão, pronunciou-se por meio
do Parecer 2975/2018-1, 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:

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFRE-

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR

Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01098/2018-5
PROCESSOS TC: 04492/2004-1, 02828/2004-9
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso
de suas atribuições institucionais, manifesta-se nos seguintes termos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no
uso de suas atribuições institucionais, manifesta-se nos
seguintes termos.
O Acórdão TC-535/2004, reiterado pelo Acórdão TC059/2006, condenou Ruzerte de Paula Gaigher em multa pecuniária no valor correspondente a 1.000 (um mil)
VRTE.
[...]
A multa pecuniária imputada fora inscrita em Dívida
Ativa – CDA nº 1533/2006[3] pela Secretaria de Estado
da Fazenda – SEFAZ.
[...]
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 nº1533/2006 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, hipóTerça-feira, 17 de julho de 2018
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tese que ensejará o desarquivamento do processo, nos
termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES. – g.n
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte
de Contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de medidas para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente
ao débito imputado ao gestor que, no seu entendimento, justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito/responsabilidade.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §
3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
em razão dos termos da Decisão Plenária TC 027/2017,
publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047,
p.02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em
julgado, até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017
Diário Oficial de Contas

– Edição nº 1032, p.75), delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe a este Relator decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do
débito/responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.
Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar,
a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação ou o cancelamento da
CDA/título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC e, com fulcro no
art. 288, § 3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
www.tce.es.gov.br

DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo,
nos termos do art. 330, inciso IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade do Sr. Ruzerte de Paula
Gaigher, ressaltando-se que o desarquivamento poderá
ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as
medidas de direito.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros, conforme solicitado.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01099/2018-1
PROCESSOS
TC:
06699/2002-4,
03719/1999-7, 02629/1999-6

00789/2000-6,

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
JURISDICIONADO: COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E
DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI – CODEG
RECORRENTE: EDUARDO JOSÉ RIBEIRO
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – NEGADO PROVIMENTO – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Eduardo José Ribeiro, em face do Acórdão TC 187/2002, constante do Processo TC
2629/1999, em apenso, que aplicou-lhe multa pecuniária, no valor de 6.000 (seis mil) VRTE’s, bem como,
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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pelo ressarcimento ao erário a quantia equivalente a
276.873,27 (duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e
setenta e três VRTE’s e vinte sete centésimos) VRTE’s.

ta pecuniária no valor correspondente a 6.000 (seis mil)
VRTE e imputou-lhe débito, em favor do erário municipal, na quantia correspondente a 276.873,27 VRTE.

Ato contínuo, o Acórdão TC – 655/2004, fl. 51 destes autos, negou provimento ao presente recurso, mantendo-se os termos do Acórdão TC 187/2002.

[...]

Infere-se da Certidão, de fl. 169, que o prazo para recurso/pagamento do acórdão supracitado consumou-se, em 19/01/2005, sendo que a multa aplicada ao gestor foi inscrita em Dívida Ativa (CDA nº 3490/2005, fl. 76
destes autos).
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 do Regimento Interno do TCEES,
aprovado pela Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013,
o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da
execução do referido acórdão, pronunciou-se por meio
do Parecer 2957/2018-2, no qual consignou as medidas
adotadas para cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito de
responsabilidade, nos seguintes termos:
EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso
de suas atribuições institucionais, manifesta-se nos seguintes termos.

A multa imputada fora inscrita em Dívida Ativa – CDA
nº 3490/2005[3] pela Secretaria de Estado da Fazenda
– SEFAZ, que deu ensejo a Ação de Execução Fiscal N.
021.07.004909/9[4], ajuizada pela Procuradoria-Geral
do Estado, bem como o Executivo Municipal de Guarapari ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0007.495-482014.8.08.0021[5]) em face do responsável, cujo objeto constitui a cobrança do
débito instituído pelo acórdão supracitado.
[...]
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual
deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se baixa
do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal
de Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.

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

Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.

O Acórdão TC – 187/2002[1], reiterado pelo Acórdão TC
– 655/2004[2], condenou Eduardo José Ribeiro em mul-

Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento do feito, conforme art.
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330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade dos responsáveis, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES. .– g.n
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte
de Contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de medidas para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente
ao débito imputado ao gestor que, no seu entendimento, justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito/responsabilidade.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §
3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
em razão dos termos da Decisão Plenária TC 027/2017,
publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047,
p.02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em
julgado, até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017
– Edição nº 1032, p.75), delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe a este Relator decidir nos presentes autos.
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do
débito/responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.
Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar,
a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação ou o cancelamento da
CDA/título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC e, com fulcro no
art. 288, § 3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo,
nos termos do art. 330, inciso IV do RITCEES, sem baixa
do débito/responsabilidade do Sr. Eduardo José RibeiDiário Oficial de Contas

ro, ressaltando-se que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros, conforme solicitado.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01101/2018-3
PROCESSOS
TC:
04997/2006-2,
01739/2005-1, 04011/2004-5

02534/2008-9,

ASSUNTO: PEDIDO DE REVISÃO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO
CHAVES
REQUERENTE: RUZERTE DE PAULA GAIGHER
PEDIDO DE REVISÃO – não CONHECIDO – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Pedido de Revisão, interposto pelo Sr. Ruzerte de Paula Gaigher, em face do
Acórdão TC 681/2006, exarado nos autos do Processo
TC 1739/2005.
Os Acórdãos TC – 786/2004, TC – 1061/2004 e TC
242/2005, aplicaram multas pecuniárias nos valores correspondentes a 1.000 (mil), 3.000 (três mil) e 9.000 (nove mil) VRTE’S, respectivamente.
www.tce.es.gov.br

Infere-se das informações, constantes dos autos em
apensos, que os prazos para pagamento dos acórdãos supracitados consumaram-se, respectivamente, em 02/11/2004, 18/01/2005 e 20/11/2006, sendo que as multas aplicadas ao gestor foram inscritas
em Dívida Ativa (CDA nº 12991/2004 – fl. 15 do Processo 29182204/2004, em apenso) tendo sido, ajuizadas as ações de execução fiscal nº 024.06.029636-5 e
024.07.020715-4, pela Procuradoria Geral do Estado.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 do Regimento Interno do TCEES,
aprovado pela Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013,
o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da
execução do referido acórdão, pronunciou-se por meio
do Parecer 2667/2018-8 (fls. 114/116), no qual consignou as medidas adotadas para cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem
baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso
de suas atribuições institucionais, manifesta-se nos seguintes termos.
Os Acórdãos TC-786/2004[1], TC-1061/2004[2] e TC242/2005[3], sendo este último reiterado pelo Acórdão
TC-681/2006[4], condenaram Ruzerte da Paula Gaugher em multas pecuniárias nos valores correspondentes a 1.000 (um mil) VRTE, 3.000 (três mil) VRTE e 9.000
(nove mil) VRTE, nesta ordem.
[...]
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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As multas imputadas foram inscritas em Dívida Ativa – Certidão de Dívida Ativa nº 12991/2004[7],
n°3913/2005[8] e nº 600/2006[9], pela Secretaria de
Estado da Fazenda – SEFAZ e, em seguida, foram ajuízadas as ações de execução fiscal n° 024.06.029636-5 e n°
024.07.020715-4 pertinentes às últimas duas CDAs, pela Procuradoria-Geral do Estado, em face do responsável inadimplente, cujo objeto constitui a cobrança das
multas instituídas pelos Acórdãos TC-1061/2004 e TC242/2005.
[...]
Assim, adotou a autoridade administrativa a providência prevista em lei para a cobrança do crédito devido,
não podendo ser coagida a utilizar outros meios que
não lhe impõe a legislação, pois constantes da sua margem de discricionariedade.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual
deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se baixa
do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal
de Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Diário Oficial de Contas

Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.– g.n
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, em
razão da delegação realizada pelo Plenário desta Corte
de Contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que o douto representante do Parquet de Contas informa a adoção de medidas para cobrança, pelo órgão fazendário, relativamente
ao débito imputado ao gestor que, no seu entendimento, justificam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito/responsabilidade.
1. DAS CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §
3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
em razão dos termos da Decisão Plenária TC 027/2017,
publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047,
p.02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em
julgado, até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017
– Edição nº 1032, p.75), delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da mawww.tce.es.gov.br

téria, cabe a este Relator decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do
débito/responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.
Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar,
a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação ou o cancelamento da
CDA/título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC e, com fulcro no
art. 288, § 3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo,
nos termos do art. 330, inciso IV do RITCEES, sem baixa
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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do débito/responsabilidade do senhor Ruzerte de Paula
Gaigher, ressaltando-se que o desarquivamento poderá
ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as
medidas de direito.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros, conforme solicitado.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 00383/2018-5
PROCESSOS TC: 02135/2018-1, 03359/2013-1
ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
INTERESSADOS: HELDER IGNÁCIO SALOMÃO, GERALDO
LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR
RECORRENTE: MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS (LUCIANO VIEIRA)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – NOTIFICAR – APRESENTAR CONTRARRAZÕES – ENCAMINHAR À
ÁREA TÉCNICA PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, em face Parecer Prévio TC – 140/2017 – Plenário, constante do Processo TC 3359/2013, em apenso,
que recomendou a aprovação com ressalvas da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de CariaciDiário Oficial de Contas

ca, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Helder Ignácio Salomão, Prefeito Municipal à
época.
O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado o Parecer Prévio guerreado,
arguindo o acolhimento de suas razões recursais, recomendando-se a rejeição das contas relativas ao exercício de 2012.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para apreciação dos requisitos de admissibilidade,
nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto Relatório.
Decido.
Em tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração
em apreço, necessário é analisar se presentes estão os
requisitos para seu processamento.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso
de reconsideração foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de 01/03/2018, tendo o parecer
prévio recorrido, sido publicado no Diário Oficial, na data
de 05/12/2017. Assim, considerando que os prazos processuais foram suspensos entre a data de 21/12/2017 a
21/01/2018, nos termos do artigo 3º, da Decisão Plenária TC nº 14/2016, tempestivo é o presente recurso, na
forma do § 2º do art. 405, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos
legais e regimentais para sua admissibilidade.
www.tce.es.gov.br

Lado outro, cabe ressaltar que o presente recurso foi interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, devendo ser aplicado o disposto constante do artigo 402,
inciso I, da Resolução TC nº 261/2013, litteris:
[...]
Art. 402. Interposto o recurso pelo Ministério Público
junto ao Tribunal, serão notificados os demais interessados para se manifestarem, nos termos do art. 156 da
Lei Orgânica do Tribunal, nos seguintes prazos:
I - trinta dias, nos casos de pedido de reexame e recurso
de reconsideração; - g.n.
Desta maneira deve ser realizado o juízo de admissibilidade, com as providências pertinentes.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Recurso de
Reconsideração, por estarem preenchidos os requisitos
de admissibilidade.
DETERMINO, com fundamento no inciso I, do artigo
402, da Resolução TC nº 261/2013, a NOTIFICAÇÃO do
Sr. Helder Ignácio Salomão, então Prefeito Municipal de
Cariacica, no exercício de 2012, para que, querendo, no
prazo de 30 (trinta) dias, apresente contrarrazões e documentos que entender necessários, em face do Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público
Especial de Contas, com o fito de reformar os termos do
Parecer Prévio TC nº 140/2017, então atacado;
DETERMINO, ainda, no sentido de que seja encaminhado ao Sr. Helder Ignácio Salomão, cópia do Recurso de
Reconsideração, juntamente com o respectivo Termo de
Notificação.
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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Findo o prazo concedido ao notificado, encaminhem-se
os presentes autos à Secretaria Geral de Controle Externo - SEGEX para instrução quanto ao mérito deste expediente recursal, junto ao Núcleo de Controle Externo
competente.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 04 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01110/2018-2
PROCESSO TC: 09329/2017-4
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
JURISDICIONADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PEDRO CANÁRIO – IPASPEC

ponsáveis supramencionados, citados para que no prazo de 30 (trinta) dias, apresentassem as justificativas sobre os indícios de irregularidades elencados na Instrução
Técnica Inicial 0164/2018-7.
Ato contínuo, o Núcleo de Controle de Documentos –
NCD, através do Despacho 32312/2018-1 informa que,
não consta do Sistema de Controle de Documentos documentação alguma enviada a esta Corte de Contas pela Sra. Laila Oliveira Sousa, em alusão ao Termo de Citação 0316/2018-3.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS informa, através do
Despacho 32359/2018-8, que o prazo para apresentação
de documentos referente à Decisão 0150/2018-5, venceu em 27/06/2018.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
DECIDO.

RESPONSÁVEIS: LUIZ AUGUSTO BRUNELLI, ANTÔNIO
WILSON FIOROT, LAILLA OLIVEIRA SOUSA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CITAÇÃO – REVELIA.

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE REVELIA:

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual,
referente ao exercício de 2016, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Pedro Canário, sendo apontados como responsáveis os Srs. Luiz
Augusto Brunelli, Antônio Wilson Fiorot e a Sra. Lailla
Oliveira Sousa, conforme Relatório Técnico 0087/20185.
Conforme Decisão SEGEX 00150/2018-5, foram os resDiário Oficial de Contas

Da análise do feito, constato ausência de atendimento
ao Termo de Citação 0316/2018-3, por parte da responsável, embora tenha sido citada, nos termos do art. 359,
I, § 2º, inciso I, do Regimento Interno, Resolução TC nº
261/2013, conforme se vê da contrafé 2656/2018-1 dos
presentes autos.
Acerca do assunto, o art. 157, § 7º da Resolução TC nº
261/2013, dispõe o seguinte, verbis:
Art. 157. Na fase de instrução, verificada irregularidade
www.tce.es.gov.br

nas contas, o Relator ou o Tribunal:
[...]
§ 7º O responsável que não atender à citação será considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. g.n.
Denota-se que a situação fática presente nos autos reflete as disposições contidas no dispositivo legal sobredito.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, considerando o disposto no art. 157, §
7º da Resolução - TC nº 261/2013, declaro REVEL a Sra.
Lailla Oliveira Sousa, em todos os sentidos legais e regimentais in casu admitidos.
À Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX para
que providencie a manifestação técnica pela Secretaria
de Controle Externo competente, nos termos regimentais, observando-se os termos do artigo 324, do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
Vitória, 04 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01111/2018-7
PROCESSO TC: 010308/2016-9
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
JURISDICIONADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO – IPRESF
RESPONSÁVEIS: SILVÉRIO GUZZO, MARIA DULCE RÚDIO SOARES, JORGE FERNANDO PRATES RIBEIRO, CARLOS AUGUSTO TÓFOLI
INTERESSADOS: ELEAZAR FERREIRA LOPES, ANTONIO CARLOS PRIORI, JOILSON ROCHA NUNES, VALDIRENE ORNELA
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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DA SILVA BARROS

VELIA:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CITAÇÃO – REVELIA.

Da análise do feito, constato ausência de atendimento aos
Termos de Citação 2273/2017-4 e 2271/2017-5, por parte
dos responsáveis, embora tenham sido citados, nos termos
do art. 359, I, § 2º, inciso I, do Regimento Interno, Resolução
TC nº 261/2013, conforme se vê das Certidões 0750/20181 e 0498/2018-9 dos presentes autos.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual,
referente ao exercício de 2015, do Instituto de Previdência
dos Servidores do Município de Fundão, sendo apontados
como responsáveis os Srs. Silvério Guzzo, Jorge Fernando
Prates Ribeiro, Carlos Augusto Tófoli e Maria Dulce Rúdio
Soares, conforme Relatório Técnico 0737/2017-8.
Conforme Decisão 5075/2017-3, foram os responsáveis supramencionados, citados para que no prazo de 30 (trinta) dias, apresentassem as justificativas sobre os indícios
de irregularidades elencados na Instrução Técnica Inicial
1460/2017-1.
Ato contínuo, o Núcleo de Controle de Documentos – NCD,
através do Despacho 30893/2018-5 informa que, não consta do Sistema de Controle de Documentos documentação
alguma enviada a esta Corte de Contas pelo Sr. Jorge Fernando Prates Ribeiro e da Sra. Maria Dulce Rudio Soares, em
alusão aos Termos de Citação 2273/2017-4 e 2271/2017-5.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS informa, através do
Despacho 31338/2018-4, que o prazo para apresentação
de documentos referente à Decisão 5075/2017-3, venceu
em 17/04/2018.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática,
nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Desta maneira, necessária é a análise das informações
acostadas nestes autos.

Acerca do assunto, o art. 157, § 7º da Resolução TC nº
261/2013, dispõe o seguinte, verbis:
Art. 157. Na fase de instrução, verificada irregularidade nas
contas, o Relator ou o Tribunal:
[...]
§ 7º O responsável que não atender à citação será considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. g.n.
Denota-se que a situação fática presente nos autos reflete
as disposições contidas no dispositivo legal sobredito.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, considerando o disposto no art. 157, § 7º
da Resolução - TC nº 261/2013, declaro REVÉIS a Sra. Maria Dulce Rúdio Soares e o Sr. Jorge Fernando Prates Ribeiro, em todos os sentidos legais e regimentais in casu admitidos.
À Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX para que
providencie a manifestação técnica pela Secretaria de Controle Externo competente, nos termos regimentais, observando-se os termos do artigo 324, do Regimento Interno,
Resolução TC 261/2013.
Vitória, 04 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE REDiário Oficial de Contas
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DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01112/2018-1
PROCESSOS TC: 02781/2018-6, 07290/2002-4
ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
– SEDU
INTERESSADO: ERNESTO PAIZANTE PEREIRA, EDVALDO RICATTO, EDUARDO ALVES CARNEIRO, MARCELO NASSAR
GONÇALVES
RECORRENTE: MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS (LUCIANO VIEIRA)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – NOTIFICAR PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – ENCAMINHAR PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTIUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração, interposto
pelo Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, em face do Acórdão TC – 1209/2017, constante do Processo TC 7290/2002, que cuidou da Tomada de Contas para
apurar indícios de irregularidades na prestação de contas do
Convênio nº 314/98.
Denota-se que o presente recurso foi conhecido, nos termos
da Decisão Monocrática nº 0978/2018-1, tendo o Núcleo de
Controle Externo de Recursos e Consultas, através do Despacho 32066/2018-1, opinado pela notificação do Recorrido, no sentido de que este apresente suas contrarrazões.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas
para providências, na forma do artigo 402, I, do Regimento
Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto Relatório.
Decido.
Em tendo sido interposto o Recurso de Reconsideração, necessário é notificar a parte recorrida para apresentar suas
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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contrarrazões.
Ademais, cabe ressaltar que o presente recurso foi interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, devendo ser
aplicado o disposto constante do artigo 402, inciso I, da Resolução TC nº 261/2013, litteris:
[...]
Art. 402. Interposto o recurso pelo Ministério Público junto
ao Tribunal, serão notificados os demais interessados para se manifestarem, nos termos do art. 156 da Lei Orgânica
do Tribunal, nos seguintes prazos:
I - trinta dias, nos casos de pedido de reexame e recurso de
reconsideração; - g.n.
Assim sendo, DETERMINO, com fundamento no inciso I, do
artigo 402, da Resolução TC nº 261/2013, a NOTIFICAÇÃO
dos Sres. Edvaldo Ricatto e Marcelo Nassar Gonçalves, para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem
contrarrazões e documentos que entender necessários, em
face do Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, com o fito de reformar os termos do v. Acórdão TC nº 1209/2017, então atacado;

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01113/2018-6
PROCESSO TC: 03049/2011-3
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
RESPONSÁVEIS: EDIVAL JOSÉ PETRI, ANTONINO MORELI FILHO, RONALD RAMOS HERMES, LILIANA MARQUES ANDRADE, LUZIA APARECIDA LORENCINI, JANAINA PETRI PASSAMANI FERNANDES, LUCAS FERREIRA CARDOSO, RENATO
LORENCINI, BERNARDA PEREIRA DE SOUZA NAVARRO, SEBASTIAN MARCELO VEIGA, JOÃO CARLOS SIMÕES NUNES,
TEREZA MARIA CHAMOUN MERIZIO, RAMON ALVES GANDRA - ME, IMIGRANTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
INTERESSADA: ORENIVA MAGNAGO PETRI
FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA ORDINÁRIA – CITAÇÃO – DILAÇÃO DE PRAZO – ENCAMINHAR PARA INSTRUÇÃO DO
FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:

DETERMINO, ainda, no sentido de que seja encaminhado
aos Sres. Edvaldo Ricatto e Marcelo Nassar Gonçalves, cópia do Recurso de Reconsideração, juntamente com o respectivo Termo de Notificação.

Cuidam os presentes autos de Auditoria Ordinária (Relatório
de Auditoria 00113/2013-9), instaurada pela Prefeitura Municipal de Anchieta, na qual foram identificadas possíveis irregularidades nos procedimentos licitatórios e na execução
contratual do Município, durante o exercício de 2010.

Findo o prazo concedido aos notificados, encaminhe-se, os
presentes autos ao Núcleo de Controle Externo de Recursos
e Consultas, a fim de que promova a instrução regular, em
face dos atos e fatos constantes destes autos.

Ocorre que, como é de ciência pública, o Sr. Edival José Petri faleceu no dia 23/09/2015, sendo necessária a regularização do polo passivo processual antes que seja procedido
julgamento.

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.

A Decisão Monocrática 01985/2017-4 (fls. 3252-3253), proferida pela Eminente Conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas, decidiu notificar a herdeira do de cujos, Sra.
Oreniva Magnago Petri (viúva), já que, conforme noticiado
nos autos do Processo TC 1665/2015, os Sr. Fabrício Petri (filho) e a Sr. Fabiola Petri (filha) renunciaram a seu quinhão

Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

Diário Oficial de Contas
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hereditário, sendo a Senhora Oreniva Magnago a única herdeira do falecido.
Devidamente notificada, a Sra. Oreniva Magnago Petri, requereu às folhas 3265-3267, que haja dilação do prazo para manifestação de suas justificativas, nas palavras da defesa da mesma, lê-se: “seja concedido prazo para elaboração
de defesa Prévia escrita, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa”.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática,
nos termos do art. 288, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Ao analisar os presentes autos, observando a manifestação
apresentada pela interessada, em atenção aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, entendo que a dilação do
prazo deva ser concedida, em face da necessidade de obtenção de elementos necessários à defesa da responsável.
Assim sendo, DEFIRO o pedido de dilação do prazo por 30
(trinta) dias para que a Sra. Oreniva Magnago Petri apresente a esta Corte de Contas razões de justificativas, referente ao indício de irregularidade 3.5, constante da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 01043/2017-6.
Em razão disso, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO da Sra. Oreniva Magnago Petri, acerca da concessão de reabertura
de prazo, por 30 (trinta) dias, para que apresente as alegações de defesa, relativamente ao indício de irregularidade 3.5, constante da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
01043/2017-6.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para providências supervenientes.
Vitória, 04 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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PROCESSOS TC: 05530/2018-3, 06979/2014-9
ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO CALÇADO
INTERESSADOS: LILIANA MARIA REZENDE BULLUS, JOSE
CARLOS DE ALMEIDA, LEONARDO DOS SANTOS SILVA, TANIA CECILIA CHARPINEL DINIZ, JOÃO HILARIO LIEVORE DE
BRANDÃO, CASSYUS DE SOUZA SESSE, ROSANA FERREIRA
DE MENDONÇA OLIVEIRA, SUELI APARECIDA DALMALIN,
ASSESSORIA E CONSULTORIA SESSE LTDA - ME
RECORRENTE: DOUGLAS MARCHIORI RODRIGUES
EMBARGOS DE declaração – CONHECER – ENCAMINHAR À
ÁREA TÉCNICA PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração,
opostos pelo Sr. Douglas Marchiori Rodrigues, em face do
Acórdão TC 266/2018 – Primeira Câmara, exarado nos autos do Processo TC 6979/2014.
O embargante alega a existência de omissão quanto ao julgamento de matérias suscitadas no bojo dos autos do Processo TC 6979/2014.
Sendo assim, o Embargante, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformada a Decisão impugnada, arguindo o acolhimento de suas razões recursais.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas
para apreciação dos requisitos de admissibilidade, nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do
Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº
261/2013.
É o sucinto Relatório.

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração de
pretensa omissão constante no Acórdão 266/2018, exarado nos autos do Processo TC 6979/2014, deve, pois, o presente recurso ser analisado em cotejo com a documentação
constante dos autos.
DA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS:
Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso foi
protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de
18/06/2018, iniciando-se a contagem do prazo recursal, nos
termos do § 2º, do Art. 411, do RITCEES, em 12/06/2018,
assim, nota-se a tempestividade do presente recurso, com
supedâneo no Art. 411, § 2º, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos legais e
regimentais para sua admissibilidade.
DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 167 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade.
À Secretaria Geral de Controle Externo para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao Núcleo
de Controle Externo competente, tendo em vista o pedido
de atribuição de efeito modificativo, a fim de que promova a instrução regular, em face dos atos e fatos constantes
destes autos.
Vitória, 04 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01114/2018-1
Decido.
Diário Oficial de Contas

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01116/2018-1
PROCESSO TC: 03267/2017-6
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
JURISDICIONADO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE PINHEIROS – FDM
RESPONSÁVEL: ANTÔNIO CARLOS MACHADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CITAÇÃO – REVELIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2016, do
Fundo de Desenvolvimento Municipal de Pinheiros, sob a
responsabilidade dos Sr. Antônio Carlos Machado, constando como responsável pelo envio o Sr. Arnóbio Pinheiro Silva.
Conforme Decisão SEGEX 00043/2018-2, foi o Sr. Antônio
Carlos Machado, citado para que no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresentasse as justificativas sobre os indícios de irregularidades elencados na Instrução Técnica Inicial
0028/2018-8 e Relatório Técnico 0879/2017-4.
Ato contínuo, o Núcleo de Controle de Documentos – NCD,
através do Despacho 25280/2018-1 informa que, não consta do Sistema de Controle de Documentos documentação
alguma enviada a esta Corte de Contas pelo Sr. Antônio Carlos Machado, em alusão ao Termo de Citação 0079/2018-1.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS informa, através do
Despacho 26488/2018-3, que o prazo para apresentação de
documentos referente à Decisão 0043/2018-2, venceu em
25/04/2018.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática,
nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.
É o sucinto relatório.

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 17 de julho de 2018

58

ATOS DOS RELATORES

DECIDO.
Desta maneira, necessária é a análise das informações acostadas nestes autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE REVELIA:
Da análise do feito, constato ausência de atendimento ao
Termo de Citação 0079/2018-1, por parte do responsável,
embora tenha sido citado, nos termos do art. 359, § 2º, inciso I, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013, conforme se vê da Certidão 0898/2018-5 dos presentes autos.
Acerca do assunto, o art. 157, § 7º da Resolução TC nº
261/2013, dispõe o seguinte, verbis:
Art. 157. Na fase de instrução, verificada irregularidade nas
contas, o Relator ou o Tribunal:
[...]
§ 7º O responsável que não atender à citação será considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se
prosseguimento ao processo. g.n.
Denota-se que a situação fática presente nos autos reflete
as disposições contidas no dispositivo legal sobredito.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, considerando o disposto no art. 157, § 7º
da Resolução - TC nº 261/2013, declaro REVÉL o Sr. Antônio
Carlos Machado, em todos os sentidos legais e regimentais
in casu admitidos.
à Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX para que
providencie a manifestação técnica pela Secretaria de Controle Externo competente, nos termos do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
Vitória, 04 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01117/2018-4
PROCESSO TC: 07212/2014-8
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA
JURISDICIONADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – IEMA
RESPONSÁVEIS: ANDERSON DE PAULA RANGEL, INSTITUTO JACARENEMA DE PESQUISA AMBIENTAL – INJAPA, JADER MUTZIG BRUNA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – NOTIFICAÇÃO – DECISÃO TC 1720/2017 – RECOLHIMENTO – PRAZO 30 DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial, relativa ao convênio 10/2011, firmado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA, por intermédio do Instituto Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA e o Instituto
Jacarenema de Pesquisa e Proteção Ambiental – INJAPA,
tendo como objeto a continuidade do Projeto Museu Jacarenema de Ciências Naturais.
Cumpridas as diligências pertinentes, foram os autos
submetidos a julgamento, tendo a Primeira Câmara desta Egrégia Corte, exarado a Decisão 01720/2017-4, que
determinou a notificação do gestor do Instituto Jacarenema de Pesquisa e Proteção Ambiental – INJAPA, para que no prazo de 30 dias promovesse o recolhimento
do montante apurado nos termos do item 4 da deferida decisão.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
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DECIDO.
Assim sendo, DETERMINO, com fundamento artigo 63,
III, da Lei Complementar Estadual 621/2012, a NOTIFICAÇÃO do atual gestor do Instituto Jacarenema de Pesquisa e Proteção Ambiental – INJAPA para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o recolhimento do montante apurado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, no valor equivalente a
3.742,2932 VRTE’s, comprovando junto a esta Corte de
Contas o recolhimento do referido valor, hipótese em
que a referida Tomada de Contas Especial poderá ser julgada regular com ressalva, na forma do artigo 157, §§ 2º,
3º e 4º, da Resolução TC 261/2013.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Decisão
01720/2017-4, constantes dos presentes autos.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para providências
quanto ao decidido.
É como decidido.
Vitória, 04 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01118/2018-9
PROCESSO TC: 04758/2017-2
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
JURISDICIONADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DE VITÓRIA – CDV
RESPONSÁVEIS: ANDRÉ GOMYDE PORTO, FERNANDA
BARRETO DE PRÁ, RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA SAMPAIO, FABRICIO PINTO TOSTA, WALESKA GOUVEA DE MENEZES,
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ALSELMO FRIZERA JUNIOR, FABIO LUCIANO FERREIRA DE
MORAES, JOSE ROBERTO SANTANA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CITAÇÃO – REVELIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual,
referente ao exercício de 2016, da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, sob a responsabilidade do Sr. André
Gomyde Porto e das Sras. Fernanda Barreto de Prá e Rita
de Cássia Oliveira Sampaio.
Conforme Decisão Monocrática 1613/2017-1, foram os responsáveis supramencionados, citados para que no prazo de
30 (trinta) dias, apresentassem as justificativas sobre os indícios de irregularidades elencados na Instrução Técnica Inicial
1101/2017-5 e Relatório Técnico 0582/2017-8.
Ato contínuo, o Núcleo de Controle de Documentos – NCD,
através do Despacho 21943/2018-1 informa que, não consta do Sistema de Controle de Documentos documentação alguma enviada a esta Corte de Contas pelo Sr. André
Gomyde Porto.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS informa, através do
Despacho 25840/2018-1, que o prazo para apresentação de
documentos referente à Decisão 1613/2017-1, venceu em
05/04/2018.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática,
nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013, do RITCEES.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Desta maneira, necessária é a análise das informações acostadas nestes autos.

LIA:
Da análise do feito, constato ausência de atendimento ao
Termo de Citação 2223/2017-6, por parte do responsável,
embora tenha sido citado, nos termos do art. 359, I, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013, conforme se vê
da Certidão 0437/2018-8 dos presentes autos.
Acerca do assunto, o art. 157, § 7º da Resolução TC nº
261/2013, dispõe o seguinte, verbis:
Art. 157. Na fase de instrução, verificada irregularidade nas
contas, o Relator ou o Tribunal:
[...]
§ 7º O responsável que não atender à citação será considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se
prosseguimento ao processo. g.n.
Denota-se que a situação fática presente nos autos reflete
as disposições contidas no dispositivo legal sobredito.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, considerando o disposto no art. 157, § 7º da
Resolução - TC nº 261/2013, declaro REVEL o Senhor André
Gomyde Porto, em todos os sentidos legais e regimentais in
casu admitidos.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para cumprimento
quanto ao decidido.
Após, sejam os autos encaminhados à Secretaria Geral de
Controle Externo – SEGEX para que providencie a manifestação técnica pela Secretaria de Controle Externo competente, nos termos regimentais, observando-se os termos do artigo 324, do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
Vitória, 04 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

PROCESSO TC: 05123/2017-4
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
RESPONSÁVEIS: LEONARDO DEPTULSKI, SÉRGIO MENEGUELLI
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CITAÇÃO POR EDITAL
– PRAZO DE 30 DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual, exercício de 2016, da Prefeitura Municipal de Colatina, em que houve proposta de encaminhamento, contida da Instrução Técnica Inicial – ITI 1606/2017-1, no que
se refere à CITAÇÃO dos agentes indicados na referida
instrução para que, no prazo legal, apresentassem suas
alegações de defesa.
Registre-se que foi determinada a citação dos responsáveis, através da Decisão Monocrática 1977/2017-1, tendo sido emitido os Termos de Citação 2475/2017-9 e
2476/2017-3.
Denota-se, do despacho 30155/2018-1, a informação
de não constar no Sistema e-tcees, documentação alguma protocolizada em alusão aos Termos de Citação
2475/2017-9 e 2476/2017-3, em nome dos Srs. Leonardo Deptulski e Sérgio Meneguelli.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.
É o sucinto relatório.

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE REVEDiário Oficial de Contas

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01119/2018-3
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DECIDO.

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01120/2018-6

Assim sendo, DETERMINO com fundamento no artigo
157, inciso III, e 359, inciso III, do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução TC 261/2013, a CITAÇÃO por
edital dos Senhores Leonardo Deptulski e Sérgio Meneguelli, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem a esta Corte de Contas, as justificativas/documentos e alegações de defesa, em face dos indícios de irregularidades elencados no Relatório Técnico 01114/20172 e na Instrução Técnica Inicial 01606/2017-1, constantes destes autos.
Ficam os responsáveis notificados de que poderão exercer sua defesa por todos os meios em direito admitidos,
e, querendo, exercer o direito de sustentação oral, nos
termos do disposto no art. 327, § 1º, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC 261/2013, quando
do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, na forma do art. 101,
da Resolução TC 261/2013.
Alerto, no entanto, aos agentes responsáveis, que a ausência de manifestação resulta na declaração de sua
revelia, nos termos do art. 157, § 7º, da Resolução TC
261/2013.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para providências
quanto ao decidido.
Vitória, 04 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

Diário Oficial de Contas

PROCESSO TC: 05877/2017-1
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
JURISDICIONADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRUPI – FMS
RESPONSÁVEIS: ROZIEL ESTEVÃO OLAVO, ANASTÁCIA
CRISTINA DE ALMEIDA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CITAÇÃO – REVELIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2016, do Fundo Municipal
de Saúde de Irupi, sob a responsabilidade do Sr. Roziel
Estevão Olavo e da Sra. Anastácia Cristina de Almeida.
Conforme Decisão Monocrática 2016/2017-1, da Ilustríssima Conselheira Márcia Jaccoud Freitas, foram os responsáveis supramencionados, citados para que no prazo de 30 (trinta) dias, apresentassem as justificativas sobre os indícios de irregularidades elencados no Relatório
Técnico 0630/2017-3.
Ato contínuo, o Núcleo de Controle de Documentos –
NCD, através do Despacho 29907/2018-9 informa que,
não consta do Sistema de Controle de Documentos documentação alguma enviada a esta Corte de Contas pelos responsáveis em referência aos Termos de Citação
2447/2017-7 e 2448/2017-1.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS informa, através do
Despacho 30254/2018-9, que o prazo para apresentação
de documentos referente à Decisão 2016/2017-1, venceu em 05/06/2018.
www.tce.es.gov.br

A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Desta maneira, necessária é a análise das informações
acostadas nestes autos.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE REVELIA:
Da análise do feito, constato ausência de atendimento
aos Termos de Citação 2447/2017-7 e 2448/2017-1, por
parte, respectivamente, do Sr. Roziel Estevão Olavo e da
Sra. Anastácia Cristina de Almeida, embora tenham sido
citados, nos termos do art. 359, I, § 2º, inciso I, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013, conforme se
vê da contrafé 0516/2018-9 dos presentes autos.
Acerca do assunto, o art. 157, § 7º da Resolução TC nº
261/2013, dispõe o seguinte, verbis:
Art. 157. Na fase de instrução, verificada irregularidade
nas contas, o Relator ou o Tribunal:
[...]
§ 7º O responsável que não atender à citação será considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. g.n.
Denota-se que a situação fática presente nos autos reflete as disposições contidas no dispositivo legal sobredito.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, considerando o disposto no art. 157, §
7º da Resolução - TC nº 261/2013, declaro REVEL o Sr.
Roziel Estevão Olavo e a Sra. Anastácia Cristina de Almeida, em todos os sentidos legais e regimentais in casu admitidos.
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À Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX para
que providencie a manifestação técnica pelo Núcleo de
Controle Externo competente, nos termos regimentais,
observando-se os termos do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.

A área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 05221/2017-2, opinou no sentido de que seja feito o juízo de admissibilidade da presente representação,
sendo acompanhada pelo Parquet de Contas, conforme
Parecer nº 41/2018-3.

Vitória, 04 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
DECIDO.

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01121/2018-1
PROCESSO TC: 07675/2017-9
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO LINHARES – SAAE
REPRESENTANTE: MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO (ELDA MÁRCIA MORAES SPEDO – PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA)
CONHECER DA REPRESENTAÇÃO – ENCAMINHAR À
ÁREA TÉCNICA PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO, formulada pela Sra. Graziella Maria Deprá Bittencourt Gadelha, Promotora de Justiça de Linhares – 4ª Promotoria de Justiça Cível, e encaminhada pela Sra. Elda Márcia Moraes Spedo, Procuradora-Geral de Justiça, em face do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, referente a supostas irregularidades, tendo por
base a documentação constante do Inquérito Civil nº
2016.0003.1126-97.
Diário Oficial de Contas

Cuida, pois, a presente representação de pretensas irregularidades, em face do SAAE - Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Linhares, tendo por base a documentação constante do Inquérito Civil nº 2016.0003.1126-97.

Desse modo, passo a análise dos requisitos de admissibilidade.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Compete ao Relator, nos termos do artigo 177, § 2º, do
Regimento Interno, a realização do juízo de admissibilidade da presente representação, nos termos em que
previstos no caput do art. 177 c/c arts. 182 e 186, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo - RITTCES, que dispõe sobre os requisitos de
admissibilidade para o seu conhecimento, in verbis:
[...]
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

I – ser redigida com clareza;

Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram no sentido de que seja feito o juízo de admissibilidade.

II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº
5221/2017-2, verbis:

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

[...]
3. Proposta de encaminhamento
Diante do exposto, submetemos à consideração superior
a seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 – Seja feito o juízo de admissibilidade da presente representação, nos termos do art. 177, § 2º, do RITCEES;
3.2 – Seja dada CIÊNCIA ao representante do teor da decisão a ser proferida. – g.n.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou, na íntegra, a área técnica.
www.tce.es.gov.br

III - estar acompanhada de indício de prova;

V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
[...]
Art. 181. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude
do exercício do cargo, emprego ou função, bem como
os expedientes de outras origens que devam revestir-se
dessa forma, por força de lei específica.
Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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[...]
V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;
VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
VII - unidades técnicas deste Tribunal;
VIII - as equipes no exercício do controle externo, nos
termos do art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal;
IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham conhecimento de irregularidades em virtude do
exercício do cargo ou de função que ocupem;

à Secretaria Geral de Controle Externo - SEGEX, a fim de
que se promova, junto a Secretaria de Controle Externo
competente, a regular instrução destes autos.
É como decido.
Vitória, 04 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01122/2018-5

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

PROCESSOS TC: 05905/2018-6, 01678/2012-1

[...]

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia.
[...]
Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia. - g.n.
Em sendo assim, resta evidente que a presente Representação preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos dispositivos supracitados, com destaque
para a presença de informações sobre os fatos, elementos de convicção, indício de provas e qualificação do representado, sendo identificado o interesse público, motivo pelo qual se verifica a competência desta Egrégia
Corte de Contas para analisá-la, sendo este o foro adequado.
3. DO DISPOSITIVO:
Desse modo, CONHEÇO da representação intentada, na
forma do art. 177, § 2º c/c 181 e 186 do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013, e submeto os autos
Diário Oficial de Contas

ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERESSADOS: MIGUEL MONTOZO NETO, COOPE SERRANA – COOPERATIVA DE TRASPORTE SUL SERRANA CAPIXABA, EVA LUCIA DA SILVA, NICOLAU ESPERIDIÃO NETO,
HELENO SALUCI BRAZIL
RECORRENTE: MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS (LUCIANO VIEIRA)
EMBARGOS DE declaração – CONHECER – DAR PROVIMENTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração,
opostos pelo douto Parquet de Contas, em face da Decisão 0954/2018-5, exarada nos autos do Processo TC
1678/2012, que ao conceder quitação ao Sr. Nicolau Esperidião Neto, determinou o arquivamento daqueles autos,
sem a baixa do débito/responsabilidade Nicolau Esperidião
Neto, Miguel Montozo Neto, Eva Lúcia da Silva e COOPE
SERRANA Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba.
www.tce.es.gov.br

Contudo, o douto Parquet de Contas aponta a existência de
controvérsia na sobredita decisão, no tocante a deliberação
pelo arquivamento daqueles autos, ao invés de ser devolvido ao Ministério Público Especial de Contas, para o devido
prosseguimento do feito.
Sendo assim, o douto Parquet de Contas, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformada a Decisão impugnada, arguindo o acolhimento de suas razões
recursais.
Desse modo, vieram os autos a este Magistrado de Contas
para apreciação dos requisitos de admissibilidade, nos termos em que preceitua o parágrafo único, do artigo 395, do
Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº
261/2013.
É o sucinto Relatório.
Decido.
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração
de pretensa controvérsia constante na Decisão Monocrática 00954/2018-5, exarada nos autos do Processo TC
1678/2012, que determinou o arquivamento daqueles autos, sem a baixa do débito/responsabilidade sem baixa do
débito/responsabilidade do Sr. Nicolau Esperidião Neto,
Miguel Montozo Neto, Eva Lúcia da Silva e COOPE SERRANA
Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba, sendo que
o correto, seria proceder com a devolução daqueles autos
ao Ministério Público Especial de Contas, para fins de acompanhamento e fiscalização quanto aos débitos imputados.
Assim, deve, pois, o presente recurso ser analisado em cotejo com a documentação constante dos autos.
DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
O doutor representante do Parquet de Contas assim se manifestou, verbis:
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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[...]
II –DA CONTRADIÇÃO
A Decisão –00954/2018-51 concedeu quitação a Nicolau
Esperidião Neto em razão do recolhimento da multa imputada pelo Acórdão TC-476/2015, bem como determinou o arquivamento do feito sem a baixa no débito/responsabilidade de Nicolau Esperidião Neto, Miguel Montozo Neto, Eva Lúcia da Silva e COOPE SERRANA Cooperativa
de Transporte Sul Serrana Capixaba.
No entanto, a v. decisão embargada é contraditória, haja
vista que na manifestação ministerial n. 05199/2017-1, às
fls.1241, usada como fundamento da v. decisão embargada, somente consta o pedido de quitação para Nicolau Esperidião Neto em razão do recolhimento integral da multa aplicada, nada requerendo quanto aos demais condenados pelo v. acórdão condenatório, em relação aos quais
o processo de monitoramento e acompanhamento deve
prosseguir.
III –DO REQUERIMENTO
Posto isso, o Ministério Público de Contas requer sejam
acolhidos e providos os presentes embargos de declaração tornar expurgar a parte do item 2 da v. decisão embargada, às fls. 1277, que trata do arquivamento sem baixa
no débito/responsabilidade de Nicolau Esperidião Neto,
Miguel Montozo Neto, Eva Lúcia da Silva e COOPE SERRANA Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba. - g.n.
Desta maneira, antes de se enfrentar o mérito recursal, devem ser analisados os requisitos de admissibilidade.
DA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS:
Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso
foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na daDiário Oficial de Contas

ta de 03/07/2018, iniciando-se a contagem do prazo recursal, nos termos do Parágrafo Único, do Art. 62, da LC nº
621/2012, em 27/06/2018.
Assim, nota-se a tempestividade do presente recurso, com
supedâneo no Art. 411, § 2º, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013, c/c o Art. 157, da Lei Complementar
nº 621/2012.
Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos legais e regimentais para sua admissibilidade.
DO MÉRITO:
O embargante alega que houve contradição quanto a deliberação pelo arquivamento dos autos do Processo TC
1678/2012, devendo, pois, ser expurgada a parte do item 2
da v. decisão, que determina o arquivamento sem baixa no
débito/responsabilidade dos responsáveis.
A matéria em apreço comporta decisão monocrática, a teor
do disposto no art. 1.024, § 2º do Novo Código de Processo civil – NCPC, bem como os termos da Emenda Regimental TC nº 09/2017, que revogou o § 4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu
§ 3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado.
Além disso, conforme se depreende dos termos da Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL – TCEES
10.01.2018 - Edição nº 1047, p.02, a qual redistribuiu os
processos com trânsito em julgado, até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019
(PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75), houve delegação aos relatores competência para deliberação monocráwww.tce.es.gov.br

tica a respeito da matéria, sendo este o caso dos autos.
Assim sendo, verifica-se que de fato houve contradição quanto à deliberação pelo arquivamento daqueles autos, isto, pois, conforme se extrai do Parecer Ministerial 5199/2017-1, constante nos autos do Processo TC
1678/2012, e, observando que este Relator acompanhou
o posicionamento ministerial, deve ser excluído da v. decisão embargada, a deliberação pelo arquivamento daqueles autos.
4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPEC e, com fulcro no art.
288, § 3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental
009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, em razão
da contradição ora analisada, e determino a retificação da
Decisão Monocrática 00954/2018-5, exarada nos autos do
Processo TC 1678/2012, devendo aqueles autos retornarem para o Ministério Público Especial de Contas para fiscalização e monitoramento da execução do v. Acórdão TC
– 476/2015 – Primeira Câmara, quanto a multa imputada a
Miguel Montozo Neto e quanto ao débito de ressarcimento imputado a Nicolau Esperidião Neto, Eva Lúcia da Silva
e COOPE SERRANA Cooperativa de Transporte Sul Serrana
Capixaba.
DETERMINO, ainda, a publicação desta decisão, restituindo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas
para os devidos registros, conforme solicitado.
Vitória, 04 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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Atos da Secretaria Geral das Sessões
EDITAL DE CITAÇÃO
PROCESSO: TC-11745/2014-6

À Secretaria Geral das Sessões – SGS compete:
- Secretariar as sessões do Plenário e assessorar o
Presidente, os Conselheiros, os Auditores e o Ministério Público junto ao Tribunal durante as reuniões, e em decorrência destas adotar todas as medidas necessárias ao funcionamento do Plenário;
- Zelar pela organização, divulgação e publicação dos
atos que lhe são pertinentes;
- Providenciar a redação dos acórdãos, pareceres e
decisões;
- Organizar e promover a publicação da súmula de
jurisprudência;
- Disponibilizar para consulta nos sistemas de informática e no sítio eletrônico do Tribunal os acórdãos e pareceres na íntegra, após sua leitura em
sessão, assim como as manifestações técnicas e
pareceres do Ministério Público junto ao Tribunal;
- Certificar o trânsito em julgado das decisões;
- Organizar, manter e divulgar os cadastros e registros previstos neste Regimento;

ASSUNTO: Controle Externo – Fiscalização – Representação
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
PARTES: ML PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – ME
ROGERIO CRUZ SILVA
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fica a pessoa jurídica ML Produções Artísticas Ltda., por
seu representante legal, CITADA para que, conforme Decisão Monocrática 01090/2018-9, prolatada no processo
em epígrafe, que trata de Controle Externo – Fiscalização
– Representação, no prazo de 30 (trinta) dias apresente a esta Corte justificativas/documentos e alegações de
defesa, em face dos indícios de irregularidades indicados
na Instrução Técnica Inicial 0937/2017-3.

rador 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;
e) A resposta à citação deverá observar o formato dos
documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
Registramos que os autos se encontram na Secretaria
Geral das Sessões.
Vitória, 12 de julho de 2018.
ODILSON SOUZA BARBOSA JÚNIOR
Secretário Geral das Sessões
(por delegação – Portaria nº 021/2011)

Fica o(a) responsável advertido(a) 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);

EDITAL DE CITAÇÃO
PROCESSO: TC-10167/2016-1
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial
JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

- Proceder à juntada de avisos de recebimento e contrafés relativos aos processos de sua competência.

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

Fica o(a) Senhor(a) Robson Lima Lessa, Presidente da As-

Telefone: (27) 3334-7677

c) 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;
d) poderá a responsável, em nome próprio ou por procu-

latada no processo em epígrafe, que trata de Tomada de

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

DE VITÓRIA
PARTE: ROBSON LIMA LESSA
sociação Cultural, Social e Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Piedade, CITADO(A) para
que, conforme Decisão Monocrática 01877/2017-7, pro-
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Contas Especial, no prazo de 30 (trinta) dias apresente
documentos e razões de justificativa que entender necessários, em razão do indício de irregularidade indicado no item 2.1 “Não apresentação da devida Prestação
de Contas dos Recursos Públicos advindos do Convênio
006/2012”, da Instrução Técnica Inicial 01441/2017-8.

Registramos que os autos se encontram na Secretaria
Geral das Sessões.
Vitória, 12 de julho de 2018.
ODILSON SOUZA BARBOSA JÚNIOR
Secretário Geral das Sessões
(por delegação – Portaria nº 021/2011)

Fica o (a) responsável advertido(a) 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) 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;
d) poderá a responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
e) A resposta à citação deverá observar o formato dos
documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
Diário Oficial de Contas

EDITAL DE CITAÇÃO
PROCESSO: TC-7751/2017-6
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial
JURISDICIONADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA
VELHA
PARTE: PAULO ROBERTO DA SILVA
Fica o(a) Senhor(a) Paulo Roberto da Silva, Aposentado, CITADO(A) para que, conforme a Decisão Monocrática 0552/2018-5, prolatada no processo em epígrafe,
que trata de Tomada de Contas Especial, no prazo de 30
(trinta) dias apresente alegações de defesa, bem como
documentos que entender necessários, e/ ou recolha a
importância devida, em razão dos achados de auditoria
apontados no item 2.2 “Pagamento ilegal de aposentadoria por invalidez em cumulação ao exercício de atividade laboral”, da Instrução Técnica Inicial 01568/2017-1.

TCEES;
c) 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;
d) poderá a responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
e) A resposta à citação deverá observar o formato dos
documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
Registramos que os autos se encontram na Secretaria
Geral das Sessões.
Vitória, 12 de julho de 2018.
ODILSON SOUZA BARBOSA JÚNIOR
Secretário Geral das Sessões
(por delegação – Portaria nº 021/2011)

Fica o (a) responsável advertido(a) 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
www.tce.es.gov.br

EDITAL DE CITAÇÃO
PROCESSO: TC-5123/2017-4
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual de Prefeito
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Terça-feira, 17 de julho de 2018
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PARTES: LEONARDO DEPTULSKI E SERGIO MENEGUELLI

rio, ampla defesa e publicidade;

Ficam os Senhores Leonardo Deptulski e Sérgio Meneguelli, CITADOS para que, conforme a Decisão Monocrática 01119/2018-3, prolatada no processo em epígrafe, que trata de Prestação de Contas Anual de Prefeito,
no prazo de 30 (trinta) dias apresentem a esta Corte as
justificativas/documentos e alegações de defesa, em face dos indícios de irregularidades elencados no Relatório Técnico 01114/2017-2 e na Instrução Técnica Inicial
01606/2017-1.

e) A resposta à citação deverá observar o formato dos
documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
Registramos que os autos se encontram na Secretaria
Geral das Sessões.
Vitória, 12 de julho de 2018.
ODILSON SOUZA BARBOSA JÚNIOR
Secretário Geral das Sessões
(por delegação – Portaria nº 021/2011)

Fica o (a) responsável advertido(a) 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) 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;
d) poderá a responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditóDiário Oficial de Contas

EDITAL DE CITAÇÃO
PROCESSO: TC-2173/2012-6
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual de Ordenador
JURISDICIONADO: Câmara Municipal de Governador
Lindenberg
PARTE: PAULO ROBERTO LUBIANA
Fica o(a) Senhor(a) Paulo Roberto Lubiana, Vereador
do Município de Barra de São Francisco no exercício de
2011, CITADO(A) para que, conforme a Decisão Monocrática 01162/2018-1, prolatada no processo em epígrafe, que trata de Prestação de Contas Anual de Ordenador, no prazo de 30 (trinta) dias preste os esclarecimentos que julgar pertinentes e/ou recolha a importância devida quanto à irregularidade descrita na Decisão
00421/2018-7: “Recebimento de 13º (décimo terceiro)
salário no exercício de 2011”.
Fica o (a) responsável advertido(a) de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguiwww.tce.es.gov.br

mento 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) 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;
d) poderá a responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
e) A resposta à citação deverá observar o formato dos
documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
Registramos que os autos se encontram na Secretaria
Geral das Sessões.
Vitória, 12 de julho de 2018.
ODILSON SOUZA BARBOSA JÚNIOR
Secretário Geral das Sessões
(por delegação – Portaria nº 021/2011)
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